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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     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

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

15:00 - 21:00 Razprave

41 À • Izstop Združenega kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2817(RSP)]

19 - Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018

Poročilo: John Howarth (A9-0005/2019)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto
2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Odbor za proračun

21 À - Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU:
Obzorje 2020 in Erasmus+

Poročilo: John Howarth (A9-0004/2019)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2019 k splošnemu
proračunu za leto 2019 – okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Odbor za proračun

20 - Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

Poročilo: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Odbor za proračun

24 - Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije
za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

Poročilo: John Howarth (A9-0006/2019)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu
proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za
pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Odbor za proračun



 

15:00 - 21:00     
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23 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična
pomoč na pobudo Komisije

Poročilo: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Odbor za proračun

41 À - Izstop Združenega kraljestva iz EU

Predlogi resolucij

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Boj proti raku

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2818(RSP)]

11 • Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2820(RSP)]
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