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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



Ponedeljek, 21. oktober 2019

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Ponedeljek, 21. oktober 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

33 À • Posledice stečaja skupine Thomas Cook

Izjava Komisije

[2019/2854(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

41 • Nevarnost nasilnega desničarskega ekstremizma (glede na nedavne dogodke v
Halleju, Nemčija)

Izjava Komisije

[2019/2885(RSP)]

48 À •  Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem

Izjava Komisije

[2019/2891(RSP)]

Glasovanje bo na prvem novembrskem delnem zasedanju

47 • Neurja v Evropi, zlasti hudi nalivi v Španiji in orkan na Azorih (Portugalska)

Izjava Komisije

[2019/2892(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)
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