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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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09:00 - 12:30     Mednarodni dan žena

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 12:30

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:30 Mednarodni dan žena

09:00 - 11:20 Razprave

11:30 - 12:30 Nagovor visokega komisarja ZN za begunce Filippa Grandija

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

15:00 - 23:00 Razprave

93 • Socialno-ekonomski položaj žensk v Evropi

Izjava Komisije

[2016/2606(RSP)]

38 À • Položaj begunk in prosilk za azil v EU

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Poročilo o položaju begunk in prosilk za azil v EU

[2015/2325(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

97 • (Nagovor visokega komisarja ZN za begunce Filippa Grandija, sledi krog
govornikov političnih skupin)

51 À«««II - Zdravje živali

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

[2013/0136(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

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

Poročilo: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

[2014/0014(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)

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

Odbor za promet in turizem



 

15:00 - 23:00     
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33 «««I - Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih
potrebščin in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2494/95

[2014/0346(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

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

Poročilo: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

[2015/2128(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

26 À - Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

[2015/2230(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

38 À - Položaj begunk in prosilk za azil v EU

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

[2015/2325(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

94 • Razmere v Siriji

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

[2016/2604(RSP)]

72 • Sprejeti sklep o upravljanju migracij

Izjava Komisije

[2016/2503(RSP)]

61 À • Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom,
Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje

[COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)]

Odbor za ustavne zadeve

95 • Napotitev delavcev

Izjava Komisije

[2016/2605(RSP)]
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37 • Kaj je ocena AAA na socialnem področju?

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Thomas Händel (O-000034/2016 - B8-0117/2016)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Kaj je ocena AAA na socialnem področju?

[2015/3024(RSP)]

23 «««I • Procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku

Poročilo: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za
otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku

[COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

65 À • Smernice za proračun za leto 2017 - oddelek III

Poročilo: Jens Geier (A8-0036/2016)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2017, oddelek III – Komisija

[2016/2004(BUD)]

Odbor za proračun
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