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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 - 12:50     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

13:00 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

13:00 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

55 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca)

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2502(RSP)]

81 «««I - Zmanjšanje deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah
tekočega goriva (kodificirano besedilo)

[COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)]

Odbor za pravne zadeve

80 «««I - Preusmerjanje trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine
nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (kodificirano besedilo)

[COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)]

Odbor za pravne zadeve

67 « - Sporazumu med EU in Andoro o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih

Poročilo: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu
med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta
2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

[COM(2015)0631 - 2015/0285(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

84 « - Imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine
(EIOPA)

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

Poročilo o priporočilu za imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in
poklicne pokojnine (EIOPA)

[N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

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

Poročilo: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

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

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

15:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - Zdravila za uporabo v veterinarski medicini
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65 À - Smernice za proračun za leto 2017 - oddelek III

Poročilo: Jens Geier (A8-0036/2016)

[2016/2004(BUD)]

Odbor za proračun

61 À - Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

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

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

Odbor za ustavne zadeve

74 À - Tobačni sporazum (sporazum s PMl)

Predlogi resolucij

B8-0311/2016, skupna resolucija B8-0312/2016, B8-0312/2016, skupna resolucija B8-0313/2016,
B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016

[2016/2555(RSP)]

(Razprava: 25/02/2016)

89 • Aktualne razmere v Evropski uniji

Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom

[2016/2599(RSP)]

en krog voditeljev političnih skupin
dva kroga govornikov političnih skupin

76 À • Razmere v Eritreji

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

[2016/2568(RSP)]

10 À • Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2895(RSP)]

11 À • Poročilo o Črni gori za leto 2015

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2894(RSP)]

83 À«««I • Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Poročilo: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v
veterinarski medicini

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



 
Zaključek skupne razprave
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82 À«««I • Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo

Poročilo: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in
nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske
agencije za zdravila

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

75 • Talidomid

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola
Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza,
Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara
Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma
López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Bas
Eickhout, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo,
Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas
Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew (O-000035/2016
- B8-0120/2016)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije
Komisija
Talidomid

[2016/2569(RSP)]

78 • Mednarodna zaščita prijaviteljev nepravilnosti

Izjava Komisije

[2016/2579(RSP)]
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