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

(člen 135 Poslovnika)
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 17:00 Razprave

54 À • Status otoške regije

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iskra Mihaylova (O-000013/2016 - B8-0106/2016)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Status otoške regije

[2015/3014(RSP)]

55 À • Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih
skladih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iskra Mihaylova (O-000012/2016 - B8-0105/2016)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

[2015/3013(RSP)]

84 À • Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih
Tatarov

skupna resolucija B8-0173/2016, B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,
B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016

[2016/2556(RSP)]

85 À • Bahrajn: primer Mohameda Ramadana

skupna resolucija B8-0174/2016, B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,
B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016

[2016/2557(RSP)]

86 À • Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu

skupna resolucija B8-0175/2016, B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,
B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016

[2016/2558(RSP)]
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9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

12 À - Poročilo o Srbiji za leto 2015

B8-0166/2016

[2015/2892(RSP)]

11 À - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Predlogi resolucij

B8-0167/2016

[2015/2893(RSP)]

60 À - Razmere v Libiji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016,
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016

[2016/2537(RSP)]

54 À - Status otoške regije

Predlogi resolucij

B8-0165/2016

[2015/3014(RSP)]

55 À - Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Predlogi resolucij

B8-0171/2016

[2015/3013(RSP)]

51 À - Humanitarne razmere v Jemnu

Predlogi resolucij

B8-0147/2016, skupna resolucija B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016,
B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016

[2016/2515(RSP)]

(Razprava: 20/01/2016)

53 À - Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016,
B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016

[2016/2529(RSP)]

(Razprava: 20/01/2016)



15:00 - 17:00     
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65 • Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji

Izjava Komisije

[2015/2922(RSP)]

57 À • Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah

Izjava Komisije

[2016/2540(RSP)]

Glasovanje bo na drugem februarskem zasedanju
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