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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

11 À • Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO

Izjava Komisije

[2015/2632(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

39 • Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000116/2015 - B8-1106/2015)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom

[2015/2821(RSP)]

88 À • Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Izjava Komisije

[2015/2656(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

79 À • Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Czesław Adam Siekierski (O-000141/2015 - B8-1107/2015)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016-2020

[2015/2957(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

29 À • Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

Poročilo: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

[2014/2237(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

41 À • Kohezijska politika in obrobne skupnosti

Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Poročilo o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih

[2014/2247(INI)]

Odbor za regionalni razvoj
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47 À • Vloga Evropske unije v Združenih narodih

Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Poročilo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih - kako bolje uresničiti cilje
zunanje politike EU

[2015/2104(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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