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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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08:30 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     (Podelitev nagrade LUX)

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:00 Razprave

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade LUX)

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

57 • Stanje energetske unije

Izjava Komisije

[2015/2737(RSP)]

30 «««I • Zavarovalno posredovanje

Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem
posredovanju (prenovitev)

[2012/0175(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

66 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda

Poročilo: Claude Moraes (A8-0250/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
svobode, varnosti in pravice

[2014/0337(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

65 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Poročilo: Claude Moraes (A8-0251/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0338(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

64 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah

Poročilo: Claude Moraes (A8-0252/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0339(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

15:00 - 23:00     
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83 ««« - Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna

Priporočilo: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave
pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva
Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna

[2015/0036(NLE)]

Odbor za ribištvo

30 «««I - Zavarovalno posredovanje

Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015)

[2012/0175(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

29 À - Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

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

[2014/2237(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

41 À - Kohezijska politika in obrobne skupnosti

Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015)

[2014/2247(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

47 À - Vloga Evropske unije v Združenih narodih

Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

[2015/2104(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

23 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom

Poročilo: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom

[2015/2066(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

101 • Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

Poročilo: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku



 
Skupna razprava - Industrija EU navadnih kovin

 
Zaključek skupne razprave
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69 À • Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani
terorističnih organizacij

Poročilo: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani
terorističnih organizacij

[2015/2063(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

56 À • Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin

Poročilo: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Poročilo o razvoju trajnostne evropske industrije navadnih kovin

[2014/2211(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju

93 • Protidampinški ukrepi in njihov vpliv na jeklarsko industrijo EU

Izjava Komisije

[2015/2978(RSP)]

58 À • Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

Poročilo: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Poročilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

[2015/2107(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

95 • Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU

Izjava Komisije

[2015/2971(RSP)]
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