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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

20 À • Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015)

Poročilo o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence

[2015/2140(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

32 À«««I • Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in
Sredozemskem morju

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem
morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Odbor za ribištvo

71 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in
gospodarskih vozil (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju

61 À • Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri
spodbujanju temeljnih vrednot EU

Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015)

Poročilo o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri
spodbujanju temeljnih vrednot EU

[2015/2139(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

29 À • Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah

Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Poročilo o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji
koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in
unijo kapitalskih trgov

[2015/2106(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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14 À • Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

Poročilo: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Poročilo o zunanjih dejavnikih, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

[2015/2111(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

42 À • Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih

Poročilo: Marek Plura (A8-0366/2015)

Poročilo o politikah za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih

[2015/2088(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
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