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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se dajo obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejeto, predvidoma roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
za sprejetje skupnega besedila večina oddanih glasov

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po Pogodbah za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi zahteva večina glasov poslancev Parlamenta

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča večina glasov poslancev Parlamenta
za odobritev stališča Sveta večina oddanih glasov

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
za sprejetje predlogov sprememb večina poslancev Parlamenta
za sprejetje predloga sklepa večina oddanih glasov

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
za sprejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za sprejetje osnutka zakonodajne resolucije večina oddanih glasov

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po Pogodbah za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi zahteva večina oddanih glasov

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
za sprejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za sprejetje osnutka zakonodajne resolucije večina oddanih glasov

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
za sprejetje predloga resolucije ali predloga sklepa večina oddanih glasov
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15:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

41 • Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti

Izjava predsednika

[2018/2602(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

35 • Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem

Izjava Komisije

[2018/2541(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

42 • Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih
geografskih označb

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in
označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju
drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

11 À • Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016

Poročilo: Frank Engel (A8-0025/2018)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016

[2017/2125(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

30 • Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2530(RSP)]
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44 • Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na
primer srečanje s komisarjem Katainenom

Izjava Komisije

[2018/2605(RSP)]

31 • Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne
namene

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2564(RSP)]

19 À • Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU

Poročilo: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU

[2017/2115(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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