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Pojasnitev postopkov
Če Parlament ne sklene drugače, se dajo obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
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

À = Roki ´ = Roki, če se zahtevajo 6 = Besedilo še ni sprejeto, predvidoma roki
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09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

Razprave
GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
Razprave

09:00 - 11:50
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
(člen 144 Poslovnika)
43

À

• Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov
B9-0048/2019, Skupna resolucija B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019,
B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019
[2019/2821(RSP)]

44

À

• Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga
Skupna resolucija B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019,
B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019
[2019/2822(RSP)]

45

À

• Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z
dvojnim državljanstvom
Skupna resolucija B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019,
B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019
[2019/2823(RSP)]

12:00 - 14:00
9

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
• Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 144 Poslovnika)

25

À

- Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
Predlogi resolucij
Skupna resolucija B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019,
B9-0044/2019, B9-0047/2019
[2019/2800(RSP)]

38

À

- Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope
Predlogi resolucij
Skupna resolucija B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019
[2019/2819(RSP)]

39

À

- Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja
Predlogi resolucij
B9-0045/2019, B9-0046/2019
[2019/2820(RSP)]
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15:00 - 16:00
42
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• Grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji
Izjava Komisije
[2019/2806(RSP)]
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