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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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09:00 - 11:50     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

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

51 • Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014

[2015/2852(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Vítorja Manuela da Silve Caldeire

90 À • Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul

skupna resolucija B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015,
B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015

[2015/2968(RSP)]

91 À • Kambodža

skupna resolucija B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015,
B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015

[2015/2969(RSP)]

92 À • Svoboda izražanja v Bangladešu

skupna resolucija B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015,
B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015

[2015/2970(RSP)]

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

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

Predlogi resolucij

B8-1230/2015

[2015/2632(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B8-1241/2015

[2015/2656(RSP)]
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79 À - Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015,
B8-1282/2015, B8-1283/2015

[2015/2957(RSP)]

94 À - Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

Predlogi resolucij

B8-1240/2015

[2015/2977(RSP)]

89 À - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020

Predlogi resolucij

B8-1231/2015

[2015/2772(RSP)]

(Razprava: 27/10/2015)
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