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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



Sreda, 3. februar 2016

 

 

09:00 - 12:00     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

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

15:00 - 23:00 Razprave

35 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016)

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/3022(RSP)]

45 • Nagovor predsednika Zvezne republike Nigerije Muhammaduja Buharija

36 «««I - Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje
izogibanja

Poročilo: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za
preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega
sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

[COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

37 «««I - Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje
izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter
Gruzijo na drugi strani

[COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

69 - Ratifikacija Marakeške pogodbe glede na prejete peticije, zlasti peticijo št. 924/2011

Predlog resolucije

B8-0168/2016

[2016/2542(RSP)]

79 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje FG72

Predlog resolucije

B8-0133/2016

[2016/2547(RSP)]



 

15:00 - 23:00     

2 2Sreda, 3. februar 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

80 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87708 × MON
89788

Predlog resolucije

B8-0134/2016

[2016/2548(RSP)]

81 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87705 × MON
89788

Predlog resolucije

B8-0135/2016

[2016/2549(RSP)]

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

Predlog resolucije

B8-0040/2016

[2015/2988(RPS)]

(Razprava: 18/01/2016)

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

Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016)

[2015/2233(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

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

Predlogi resolucij

B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016

[2016/2526(RSP)]

12 À • Poročilo o Srbiji za leto 2015

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2892(RSP)]

11 À • Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2893(RSP)]

88 • Volilni proces na Haitiju

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

[2016/2560(RSP)]

60 À • Razmere v Libiji

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

[2016/2537(RSP)]
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59 • Razmere v Venezueli

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

[2016/2538(RSP)]

31 • Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in
državo na pogodbeni podlagi

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Salvatore Cicu (O-000153/2015 - B8-0104/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Svet
Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni
podlagi

[2015/2930(RSP)]

58 • Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2539(RSP)]
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