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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 - 12:20 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

39 • Pregled luksemburškega predsedovanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2964(RSP)]

33 À • Aktu za enotni digitalni trg naproti

Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Poročilo o aktu za enotni digitalni trg naproti

[2015/2147(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

76 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

[2015/2241(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

75 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

[2015/2268(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

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

Odbor za ribištvo

20 À - Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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61 À - Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih
vrednot EU

Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015)

[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)

[2015/2106(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

14 À - Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

Poročilo: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[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)

[2015/2088(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

33 À - Aktu za enotni digitalni trg naproti

Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

46 • Sklep seje Evropskega sveta (17. in 18. december)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2015/2989(RSP)]

65 À • Razmere na Poljskem

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/3031(RSP)]

1 krog voditeljev političnih skupin
2 kroga govornikov političnih skupin
Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju

68 À • Mirovni proces v Kolumbiji

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Razmere v Siriji

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

[2016/2517(RSP)]
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83 • Razmere v Saudovi Arabiji in Iranu

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih
vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

17 «««I • Osebna zaščitna oprema

Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

15 «««I • Naprave na plinasto gorivo

Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o napravah na plinasto
gorivo

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

16 «««I • Žičniške naprave

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
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