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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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08:30 - 11:20 Razprave

11:30 Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa

11:30 - 13:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

4 À • Bančna unija – letno poročilo za leto 2017

Poročilo: Sander Loones (A8-0019/2018)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017

[2017/2072(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

14 À« • Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja

Poročilo: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne
avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi
aranžmaji, o katerih se poroča

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À • Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma

Poročilo: Javier Nart (A8-0035/2018)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi
finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma

[2017/2203(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

5 À • Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62.
zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

[2017/2194(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

43 • (Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa)
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37 À - Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

Poročilo: Werner Langen (A8-0024/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi
z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

15 ««« - Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in
pozavarovanjem

Priporočilo: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi
državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

27 « - Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Poročilo o imenovanju Annemie Turtelboom za članico Računskega sodišča

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

40 « - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Poročilo o priporočilu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

36 À - Ustanovitev posebnega odbora za finančni kriminal, davčno utajo in izogibanje davkom, njegove
pristojnosti, številčna sestava in mandat

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

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

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

14 À« - Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja

Poročilo: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

38 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-
59122-7)

Predlog resolucije

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]
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39 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427
× MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON
87427, MON 89034 in NK603

Predlog resolucije

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel

Poročilo: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Odbor za proračun

21 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson

Poročilo: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Odbor za proračun

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

Predlogi resolucij

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

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

Poročilo: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

19 À - Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU

Poročilo: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

4 À - Bančna unija – letno poročilo za leto 2017

Poročilo: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À - Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma

Poročilo: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

5 À - Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov
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