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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

85 • Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja
Evropske komisije

Izjava Komisije

[2018/2624(RSP)]

50 À • Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU

Poročilo: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Poročilo o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU

[2017/2015(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

86 • Boj proti nasilju nad ženskami in ratifikacija Istanbulske konvencije v državah
članicah EU

Izjava Komisije

[2018/2625(RSP)]

42 À«««I • Storitve čezmejne dostave paketov

Poročilo: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave
paketov

[2016/0149(COD)]

Odbor za promet in turizem

43 À«««I • Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in
vozniška dovoljenja

Poročilo: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih
vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

[2017/0015(COD)]

Odbor za promet in turizem
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17 • Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme

Poročilo: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Poročilo o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme

[2017/2067(INI)]

Odbor za promet in turizem

46 À • Regije EU, ki zaostajajo v razvoju

Poročilo: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Poročilo o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju

[2017/2208(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

10 À • Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih
spremembah (COP 21)

Poročilo: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Poročilo o vlogi regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih
spremembah (COP 21)

[2017/2006(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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