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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     

 

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

1 1Četrtek, 21. januar 2016

574.582/OJ 574.582/OJ

08:30 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

84 • Povečana teroristična ogroženost

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2519(RSP)]

54 À • Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo

[2015/2932(RSP)]

Glasovanje bo na drugem februarskem zasedanju

30 À • Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014

[2014/2218(INI)]

Odbor za peticije

43 ««« - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom

Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

85 À - Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

Predlog sklepa

[2016/2523(RSO)]

69 À - Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in
Ukrajino

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

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

(člen 135 Poslovnika)

 

16:00 - 17:00     Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)
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67 À - Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU)

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Odbor za peticije

80 À • Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in
Združenega kraljestva

B8-0081/2016, B8-0084/2016, skupna resolucija B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopija

skupna resolucija B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Severna Koreja

skupna resolucija B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

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