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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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08:30 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

86 À • Izbruh virusa zika

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000030/2016 - B8-0119/2016)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Izbruh virusa zika

[2016/2584(RSP)]

Glasovanje bo na prvem aprilskem delnem zasedanju

44 À • Bančna unija - Letno poročilo 2015

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Poročilo o bančni uniji – Letno poročilo 2015

[2015/2221(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

90 À • Svoboda izražanja v Kazahstanu

skupna resolucija B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016,
B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016

[2016/2607(RSP)]

91 À • Egipt, zlasti primer Giulia Regenija

skupna resolucija B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016,
B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016

[2016/2608(RSP)]

92 À • Demokratična republika Kongo

skupna resolucija B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016,
B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016

[2016/2609(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)

98 «««I - Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo

Poročilo: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih
ukrepov za Republiko Tunizijo

[COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Končno glasovanje

(Razprava: 24/02/2016, glasovanje: 25/02/2016)

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

Poročilo: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

82 À«««I - Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo

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

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

77 À - Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti

Predlogi resolucij

B8-0308/2016

[2015/2612(RSP)]

76 À - Razmere v Eritreji

Predlogi resolucij

B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016

[2016/2568(RSP)]

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

B8-0310/2016

[2015/2895(RSP)]

11 À - Poročilo o Črni gori za leto 2015

B8-0309/2016

[2015/2894(RSP)]

44 À - Bančna unija - Letno poročilo 2015

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

[2015/2221(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



15:00 - 16:00     
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85 • Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Czesław Adam Siekierski (O-000020/2016 - B8-0118/2016)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine

[2016/2581(RSP)]
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