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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, 13. januar 2020

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Ponedeljek, 13. januar 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

66 • Uničujoči gozdni požari v Avstraliji in drugi ekstremni vremenski dogodki, ki so
posledica podnebnih sprememb

Izjava Komisije

[2020/2504(RSP)]

42 • Čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok

Izjava Komisije

[2019/2985(RSP)]

47 À • Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo

Izjava Komisije

[2019/2983(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

35 À • Razlika v plačilu med spoloma

Izjava Komisije

[2019/2870(RSP)]

Glasovanje bo na drugem januarskem delnem zasedanju

54 • „Najprej stanovanje“ kot nujni ukrep za rešitev položaja brezdomcev v Evropi

Izjava Komisije

[2019/3013(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)
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