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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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Skupna razprava - Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc

 
Zaključek skupne razprave
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17:00 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

75 À«««I • Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski
sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih
tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter
o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

[2016/0002(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

76 À«««I • Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo
evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 08/02/2018)

62 À«««I • Program evropske solidarnostne enote

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in
Uredbe (EU) št. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje



Skupna razprava - Kibernetska varnost
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47 À«««I • Uredba EU o kibernetski varnosti

Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za
kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter
certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske
varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

[2017/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

133 À«««I • Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za
kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov

Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za
kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo v sredo

72 À«««I • Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Poročilo: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih
praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

[2018/0082(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Glasovanje: 25/10/2018)

21 ««« • Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

Priporočilo: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem
partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

[2018/0272(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

10 • Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično
republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju
gozdov

[2018/0272M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino



Zaključek skupne razprave

 

Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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58 À«««I • Evropska državljanska pobuda

Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski
pobudi

[2017/0220(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

(Glasovanje: 05/07/2018)

29 À • Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo

[2018/2158(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

En krog govornikov iz političnih skupin

12 À • Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

Poročilo: Soraya Post (A8-0075/2019)

Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

[2018/2159(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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