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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 - 10:00 Razprave

10:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

90 • Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij

Izjava Komisije

[2018/2629(RSP)]

72 • Razprava s portugalskim ministrskim predsednikom Antóniem Costo o prihodnosti
Evrope

[2018/2576(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Statistika železniškega prevoza

Poročilo: Karima Delli (A8-0038/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Odbor za promet in turizem

81 « - Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

79 À«««I - Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge

Poročilo: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o
uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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80 À«««I - Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji

Poročilo: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne
pomoči Gruziji

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

91 À - Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom
projektov skupnega interesa Unije

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Odbor za proračun

75 À - Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo

[2018/2579(RSO)]

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

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

[2017/2052(INI)]

Odbor za proračun

55 À - Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

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

[2017/2053(INI)]

Odbor za proračun

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

Poročilo: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[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)

[2017/2260(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
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88 • Mednarodno sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti – grožnji za javne
službe

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána
Kuciaka in Martine Kušnírove

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2628(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

18 À« • Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od
dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À« • Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb

Poročilo: Paul Tang (A8-0050/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih
oseb

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

68 À • Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

Vprašanje za ustni odgovor

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Družbena odgovornost podjetij

Izjava Komisije

[2018/2633(RSP)]



 
Skupna razprava - Sporazum o ribištvu s Komori
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31 À«««I • Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije

Poročilo: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za
zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in
razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Odbor za kulturo in izobraževanje

61 À«««I • Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

Poročilo: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

13 ««« • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved

Priporočilo: João Ferreira (A8-0058/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo
in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Odbor za ribištvo

59 • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved
(resolucija)

Poročilo: João Ferreira (A8-0055/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o odpovedi
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem
sektorju

[2017/2266(INI)]

Odbor za ribištvo
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