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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

16 À • Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014

Poročilo: Notis Marias (A8-0012/2016)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2014

[2015/2115(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

V navzočnosti predsednika ECB Maria Draghija
Glasovanje bo na drugem februarskem delnem zasedanju

41 À • Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji za pogajanja o sporazumu o
trgovini s storitvami (TiSA)

[2015/2233(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

Glasovanje bo v sredo

48 • Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange (O-000005/2016 - B8-0102/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva

[2016/2514(RSP)]

82 • Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-
Zahodna Afrika

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Christofer Fjellner (O-000011/2016 - B8-0108/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-Zahodna Afrika

[2016/2554(RSP)]

39 À • Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Poročilo o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost

[2015/2137(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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