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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 - 11:50     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

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

15:00 - 23:00 Razprave

96 • Nedavni teroristični napadi v Parizu

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2972(RSP)]

71 • Nagovor italijanskega predsednika Sergia Mattarelle

80 - Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo
podatkov

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto
2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

[13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)]

Odbor za proračun

73 - Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za
takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega
sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski
disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

[COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)]

Odbor za proračun

81 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

Poročilo: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem
finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

[COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)]

Odbor za proračun

101 - Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

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

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

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku
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82 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata
(DEHP)

B8-1228/2015

[2015/2962(RSP)]

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

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

[2015/2066(INI)]

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

69 À - Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij

Poročilo: Rachida Dati (A8-0316/2015)

[2015/2063(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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

Poročilo: Ole Christensen (A8-0312/2015)

[2015/2107(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

54 • Odprava nasilja nad ženskami v EU

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez (O-000126/2015 - B8-1105/2015)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Odprava nasilja nad ženskami v EU

[2015/2855(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

68 • Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16.
novembra 2015)

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2902(RSP)]

97 À • Razmere v Burundiju

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2973(RSP)]

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju

98 • Volitve v Mjanmaru

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2974(RSP)]
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99 • Razmere v Gruziji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2975(RSP)]

100 • Razmere v Moldaviji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2976(RSP)]

94 À • Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Linda McAvan (O-000147/2015 - B8-1108/2015)
Odbor za razvoj
Komisija
Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

[2015/2977(RSP)]
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