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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebitni roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
večina oddanih glasov za srejetje skupnega besedila

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina glasov poslancev Parlamenta za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
večina glasov poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča;
večina oddanih glasov za odobritev stališča Sveta

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
večina poslancev Parlamenta za srejetje predlogov sprememb
večina oddanih glasov za srejetje predloga sklepa

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina oddanih glasov za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
večina oddanih glasov za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa
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Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)
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08:30 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

35 À • Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in
poklicnem delu

Poročilo: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija
2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk
pri zaposlovanju in poklicnem delu

[2014/2160(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

94 • Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah
potrošnikov

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Evelyne Gebhardt, Andreas Schwab (O-000083/2015 - B8-0754/2015)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov

[2015/2881(RSP)]

88 À • Srednjeafriška republika

skupna resolucija B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015,
B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015

[2015/2874(RSP)]

89 À • Razmere na Tajskem

skupna resolucija B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015,
B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015

[2015/2875(RSP)]

90 À • Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram

skupna resolucija B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015,
B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015

[2015/2876(RSP)]

97 À • Primer Alija Mohameda Al Nimra

skupna resolucija B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015,
B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015

[2015/2883(RSP)]
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9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

28 «««I - Plačilne storitve na notranjem trgu

Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

84 À - Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

Predlogi resolucij

B8-0987/2015

[2015/2740(RSP)]

93 À - Smrtna kazen

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015,
B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015

[2015/2879(RSP)]

81 À - Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Predlogi resolucij

B8-0989/2015

[2015/2801(RSP)]

80 À - Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Predlogi resolucij

B8-0988/2015

[2015/2754(RSP)]

35 À - Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

Poročilo: Anna Záborská (A8-0213/2015)

[2014/2160(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov
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