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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 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE

15:00 - 21:00 Razprave

31 • Priprave na vrh o podnebnih ukrepih in vrh o ciljih trajnostnega razvoja v New
Yorku

Izjava Komisije

[2019/2809(RSP)]

26 « • Imenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine
Lagarde

Poročilo: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke

[2019/0810(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

26 « - Imenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde

Poročilo: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

13 « - Imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Poročilo o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske
centralne banke

[2019/0903(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

14 À« - Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov
vozil na Irskem

[2019/0806(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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32 À • Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih
demokratičnih procesih

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2810(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

33 • Gozdni požari v Amazoniji

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2811(RSP)]

34 • Varnostne razmere v Burkina Fasu

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Nedavni razvoj dogodkov glede političnih razmer in glede izvajanja mirovnega
procesa v Kolumbiji

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Razmere v Kašmirju

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

[2019/2815(RSP)]
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