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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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09:00 - 12:20     PREDNOSTNE RAZPRAVE

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 12:20 PREDNOSTNE RAZPRAVE

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

70 À • Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2573(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

27 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za
premog in jeklo

Priporočilo: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje
Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki
je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

[2017/0213(APP)]

Odbor za proračun

47 ««« - Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah

Priporočilo: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o
sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije

[2016/0006(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

17 - Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme

Poročilo: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Odbor za promet in turizem

42 À«««I - Storitve čezmejne dostave paketov

Poročilo: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[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)

[2017/0015(COD)]

Odbor za promet in turizem



 

15:00 - 23:00     
 
Skupna razprava - večletni finančni okvir in lastna sredstva po letu 2020

 
Zaključek skupne razprave
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77 «««I - Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in
inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU

Poročilo: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj
obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika

50 À - Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU

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

[2017/2015(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

46 À - Regije EU, ki zaostajajo v razvoju

Poročilo: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[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)

[2017/2006(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

56 À • Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem
finančnem okviru po letu 2020

Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Poročilo o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o
večletnem finančnem okviru po letu 2020

[2017/2052(INI)]

Odbor za proračun

55 À • Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

Poročilo: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Poročilo o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

[2017/2053(INI)]

Odbor za proračun



 
Skupna razprava - evropski semester

 
Zaključek skupne razprave
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49 À • Smernice za proračun 2019 – oddelek III

Poročilo: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna 2019, oddelek III – Komisija

[2017/2286(BUD)]

Odbor za proračun

Glasovanje bo v četrtek

87 À • Razmere v Siriji

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

[2018/2626(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

84 • Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba

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

[2018/2528(RSP)]

64 • Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega
srečanja

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

[2018/2526(RSP)]

21 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za
leto 2018

Poročilo: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled
rasti za leto 2018

[2017/2226(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

15 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni
vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018

Poročilo: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in
socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018

[2017/2260(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
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