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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 - 11:50     
 
Skupna razprava - Minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov

 
Zaključek skupne razprave

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 135 Poslovnika)
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

60 • Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

Vprašanje za ustni odgovor

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

[2018/2557(RSP)]

54 • Spremljevalni ukrepi za konfliktne minerale

Vprašanje za ustni odgovor

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Odbor za razvoj
Komisija
Konfliktni minerali: spremljevalni ukrepi

[2018/2542(RSP)]

71 • Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva

Izjava Komisije

[2017/3034(RSP)]

92 À • Razmere na Maldivih

Skupna resolucija B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018,
B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca
Saharova Saliha Mahmuda Osmana

Skupna resolucija B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018,
B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]
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94 À • „Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi

Skupna resolucija B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018,
B8-0170/2018, B8-0173/2018

[2018/2632(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

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

Priporočilo: João Ferreira (A8-0058/2018)

[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)

[2017/2266(INI)]

Odbor za ribištvo

31 À«««I - Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije

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

[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)

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

Odbor za kulturo in izobraževanje

78 À«««I - Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar
zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[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)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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49 À - Smernice za proračun 2019 – oddelek III

Poročilo: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Odbor za proračun

87 À - Razmere v Siriji

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018,
B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018,
B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Družbena odgovornost podjetij

Predlogi resolucij

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Vprašanje za ustni odgovor

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

[2018/2546(RSP)]
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