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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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Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 144 Poslovnika)

 

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

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

15:00 - 16:00 Razprave

15 À • Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij
interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah

Vprašanje za ustni odgovor

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve
na javnih funkcijah

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev

Skupna resolucija B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020,
B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi

Skupna resolucija B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020,
B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 144 Poslovnika)

63 À - Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne
skupščine (parlamentarni državni udar)

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske

Predlog resolucije

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]
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14 À - Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)

Predlog resolucije

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018

Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Odbor za peticije

15 À - Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu
zaposlitve na javnih funkcijah

Predlogi resolucij

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti

Vprašanje za ustni odgovor

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Odbor za pravne zadeve
Komisija
Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti

[2019/2964(RSP)]
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