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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 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:00 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

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

15:00 - 23:00 Razprave

25 À«««I • Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in
odvračanju od dela na črno

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske
platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

[2014/0124(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

38 • Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb

Izjava Komisije

[2015/2980(RSP)]

68 • Nagovor predsednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa

29 «««I - Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo)

[2015/0006(COD)]

Odbor za pravne zadeve

46 ««« - Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka
na velike razdalje preko meja

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h
Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

[2014/0359(NLE)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

47 ««« - Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih
onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

[2014/0358(NLE)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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34 « - Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med
Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

[2015/0810(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

32 « - Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med
Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta

[2015/0812(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

72 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

[2015/2313(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

71 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

[2015/2240(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

73 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu

[2015/2267(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

25 À«««I - Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela
na črno

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

[2014/0124(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

39 À - Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

[2015/2137(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



15:00 - 23:00     
 
Skupna razprava - -

 
Zaključek skupne razprave
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87 • Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega
območja

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2559(RSP)]

62 • Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2535(RSP)]

64 • Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2528(RSP)]

89 • Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2563(RSP)]

52 À • Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez (O-000006/2016 - B8-0103/2016)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

[2016/2526(RSP)]

61 • Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji
(obveznost za določitev meril za endokrine motilce)

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini
(O-000003/2016 - B8-0107/2016)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije
Komisija
Ukrepi Komisije za izvršitev sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji

[2016/2536(RSP)]

63 • Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi

Izjava Komisije

[2016/2534(RSP)]
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