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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

60 À«««I • Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter
mlekom

Poročilo: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih
ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom

[2014/0014(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

51 À«««II • Zdravje živali

Priporočilo za drugo obravnavo: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter
razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“)

[2013/0136(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

70 À«««I • Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč

Poročilo: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

[COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)]

Odbor za promet in turizem

45 À • Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti
goljufijam

Poročilo: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj
proti goljufijam

[2015/2128(INI)]

Odbor za proračunski nadzor
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77 À • Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Jerzy Buzek (O-000021/2016 - B8-0116/2016)
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Komisija
Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti

Vicky Ford (O-000040/2016 - B8-0351/2016)
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Komisija
Sporočilo Komisije "Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti" (COM(2014)0442)

[2015/2612(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

26 À • Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta

[2015/2230(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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