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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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09:00 - 12:20 Rasprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJE

15:00 - 21:00 Rasprave

15 • Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada

Izjave Europskog vijeća i Komisije

[2019/2721(RSP)]

27 • Revizija Junckerove Komisije

Izjava predsjednika Komisije

[2019/2831(RSP)]

Slijedi jedan krug govornika iz klubova zastupnika

24 «««I - Europski fond za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.)

Izvješće: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o
Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.)

[2019/0180(COD)]

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

21 «««I - Odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije
ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

Izvješće: Chris Davies (A9-0014/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s
odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih
plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

[2019/0187(COD)]

Odbor za ribarstvo

22 ««« - Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz
Unije

Preporuka: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna
Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

[2019/0186(APP)]

Odbor za proračune

25 À«««I - Razdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502

Izvješće: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Odbor za promet i turizam

 (još nije usvojeno)
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16 À • Opći proračun Europske unije za 2020. - svi dijelovi

Izvješće: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu
2020.

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Odbor za proračune

10 • Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za
financijsku godinu 2017.

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

11 • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

Izvješće: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

35 • Horizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije - sljedeći koraci

Izjave Vijeća i Komisije

[2019/2877(RSP)]

36 À • Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i
podružnica - javno izvješćivanje po zemljama

Izjava Vijeća

[2019/2882(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak
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