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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



Sadržaj

Sadržaj

654.272/OJ 654.272/OJ

Srijeda, 8. srpnja 2020. 1

14:00 1

Nastavak zasjedanja i plan rada 1

14:15 - 17:45 Rasprave 1

Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja - Izjave Vijeća i Komisije 1

Zajednička rasprava - Sastanci Europskog vijeća od 19. lipnja i od 17. i 18. srpnja 2020. 1

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 19. lipnja 2020. - Izjave Europskog vijeća i Komisije 1

Priprema sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. srpnja - Izjave Europskog vijeća i Komisije 1

16:30 - 17:45 1

Prvo glasovanje 1

Tajno glasovanje 1

Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda  - Izvješće: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)  - Izvješće: Irene Tinagli
(A9-0132/2020) 2

Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.) 2

***I (ENVI) Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena
Uredbe (EU) 2016/1628) 2

***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili
sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje 2

Jedinstveno glasovanje 2

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje
mladih  - Izvješće: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize
uzrokovane bolešću COVID-19  - Izvješće: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020) 2

Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu - Prijedlog rezolucije 2

Prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 -
Prijedlog rezolucije 2

Glasovanje o postupovnim prijedlozima (članak 67.1) 2

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu 3

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa 3

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa 3

Glasovanje o amandmanima 3

Izmjena direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog
krize uzrokovane bolešću COVID-19 3

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. 3

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018. 3

19:00 - 21:00 Rasprave 3

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i
druga nedavna događanja - Izjave Vijeća i Komisije 3

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 - Izjave Vijeća i Komisije 3

20:00 4

Objava rezultata glasovanja 4



Sadržaj

654.272/OJ 654.272/OJ

20:30 - 21:45 4

Drugo glasovanje 4

Glasovanje o amandmanima 4

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu   - Preporuka za
drugo čitanje: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa
- Preporuka za drugo čitanje: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa  - Preporuka za drugo čitanje: Ismail Ertug
(A9-0116/2020) 4

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018. 4

Četvrtak, 9. srpnja 2020. 5

09:00 5

Objava rezultata glasovanja 5

09:15 - 10:30 5

Prvo glasovanje 5

Glasovanje o amandmanima 5

Amandmani na prijedloge rezolucija - Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza 5

Amandmani na prijedloge rezolucija - Sveobuhvatna politika Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma - Akcijski plan Komisije i drugi nedavni događaji 5

09:15 - 11:30 Rasprave 5

Zajednička rasprava - Iizjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku 5

Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019. 5

Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske 5

Stanje u Bjelarusu 5

14:15 6

Objava rezultata glasovanja 6

14:30 - 15:45 6

Drugo glasovanje 6

Glasovanje o amandmanima 6

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i
ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19  - Izvješće: Loránt Vincze 6

Smjernice za politike zapošljavanja država članica 6

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj 6

Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 6

14:30 - 16:30 Rasprave 6

Strategija održivosti za kemikalije - Usmeno pitanje (O-000044/2020 - B9-0013/20) 6

Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće - Izjave Vijeća i Komisije 6

Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu
vladavine prava u državama članicama - Izjave Vijeća i Komisije 7



Sadržaj
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18:15 7

Objava rezultata glasovanja 7

18:30 - 19:45 7

Treće glasovanje 7

Konačno glasovanje 7

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja
i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19  - Izvješće: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.  - Izvješće: David Cormand
(A9-0081/2020) 7

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.  - Izvješće: Bas
Eickhout (A9-0118/2020) 7

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.  - Izvješće:
Joachim Kuhs (A9-0103/2020) 7

Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza - Prijedlozi rezolucija 7

Glasovanje o amandmanima 7

Prigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin 8

Amandmani na prijedloge rezolucija - Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu 8

Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u
postupku pregovora 8

Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija održivosti za kemikalije 8

Petak, 10. srpnja 2020. 9

09:00 9

Objava rezultata glasovanja 9

09:15 - 11:00 Rasprave 9

Sjećanje na Srebrenicu - 25. obljetnica - Izjava Komisije 9

Kulturni oporavak Europe - Izjava Komisije 9

Uloga kohezijske politike u ublažavanju socioekonomskih posljedica uzrokovanih izbijanjem bolesti
COVID-19 - Usmeno pitanje (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09:45 - 11:00 9

Prvo glasovanje 9

Konačno glasovanje 9

Smjernice za politike zapošljavanja država članica  - Izvješće: José Gusmão (A9-0124/2020) 9

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj  - Izvješće: Monika
Hohlmeier (A9-0127/2020) 10

Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke tijekom 2020. radi nastavka pružanja humanitarne potpore za
izbjeglice u Turskoj  - Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Određene uporabe kromova trioksida 10

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin 10

Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije  - Izvješće: Claudia Gamon (A9-0130/2020) 10

Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu - Prijedlozi rezolucija 10

Glasovanje o amandmanima 10

Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU)
2016/1628) 10

***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili
sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje 10



Sadržaj

654.272/OJ 654.272/OJ

13:30 11

Objava rezultata glasovanja 11

14:15 - 15:30 11

Drugo glasovanje 11

Konačno glasovanje 11

Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u
postupku pregovora   - Izvješće: Annalisa Tardino (A9-0131/2020) 11

Strategija održivosti za kemikalije - Prijedlozi rezolucija 11

Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU)
2016/1628)  - Izvješće: 11

Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju
koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje   - Izvješće: 11

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i
druga nedavna događanja - Prijedlozi rezolucija 11

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 - Prijedlozi rezolucija 11

18:00 12

Objava rezultata glasovanja 12

Vrijeme za izlaganje (članak 171. Poslovnika) 14

Rokovi 16



Srijeda, 8. srpnja 2020.

 

 

14:00 

 

14:15 - 17:45     Rasprave

 
Zajednička rasprava - Sastanci Europskog vijeća od 19. lipnja i od 17. i 18. srpnja

2020.

 
Kraj zajedničke rasprave

 

16:30 - 17:45
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654.272/OJ 654.272/OJ

14:00 Nastavak zasjedanja i plan rada

14:15 - 17:45 Rasprave

16:30 - 17:45 Prvo glasovanje

19:00 - 21:00 Rasprave

20:00 Objava rezultata glasovanja

20:30 - 21:45 Drugo glasovanje

85 • Nastavak zasjedanja i plan rada

15 • Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja

Izjave Vijeća i Komisije

[2020/2667(RSP)]

17 • Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 19. lipnja 2020.

Izjave Europskog vijeća i Komisije

[2020/2669(RSP)]

90 • Priprema sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. srpnja

Izjave Europskog vijeća i Komisije

[2020/2704(RSP)]

124 • Prvo glasovanje

54 • Tajno glasovanje

4 - Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda

Izvješće: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Izvješće o imenovanju Helge Berger za članicu Revizorskog suda

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor



2 2Srijeda, 8. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

50 - Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

Izvješće: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

56 • Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)

59 • ***I (ENVI) Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena
Uredbe (EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)

140 • ***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih
liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se
od njih sastoje

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)

57 • Jedinstveno glasovanje

30 «««I - Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za
zapošljavanje mladih

Izvješće: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu
sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

25 « - Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog
krize uzrokovane bolešću COVID-19

Izvješće: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene
zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

16 - Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu

Prijedlog rezolucije

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Članak 227. Poslovnika

36 - Prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19

Prijedlog rezolucije

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Članak 227. Poslovnika

110 • Glasovanje o postupovnim prijedlozima (članak 67.1)



 

19:00 - 21:00     Rasprave
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61 • Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu

Preporuka za drugo čitanje: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Odbor za promet i turizam

66 • Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću
tahografa

Preporuka za drugo čitanje: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Odbor za promet i turizam

114 • Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa

Preporuka za drugo čitanje: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Odbor za promet i turizam

58 • Glasovanje o amandmanima

107 • Izmjena direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene
zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

Izvješće: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

74 • Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.

Izvješće: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Odbor za proračune

75 • Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.

Izvješće: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Odbor za proračunski nadzor

44 À • Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma -
akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja

Izjave Vijeća i Komisije

[2020/2686(RSP)]

48 À • Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19

Izjave Vijeća i Komisije

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Objava rezultata glasovanja

125 • Drugo glasovanje

67 • Glasovanje o amandmanima

121 À«««II - Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu

Preporuka za drugo čitanje: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog
parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za
upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i izmjene Direktive 2006/22/EZ u pogledu zahtjeva za
provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Odbor za promet i turizam

122 À«««II - Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću
tahografa

Preporuka za drugo čitanje: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta
i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih
dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU)
165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Odbor za promet i turizam

123 À«««II - Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa

Preporuka za drugo čitanje: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Preporuka za drugo čitanje stajališta Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja
kretanjima u sektoru

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Odbor za promet i turizam

76 • Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.

Izvješće: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Odbor za proračunski nadzor



Četvrtak, 9. srpnja 2020.

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30

 

09:15 - 11:30     Rasprave
 

Zajednička rasprava - Iizjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika

Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

5 5Četvrtak, 9. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

09:00 Objava rezultata glasovanja

09:15 - 10:30 Prvo glasovanje

09:15 - 11:30 Rasprave

14:15 Objava rezultata glasovanja

14:30 - 15:45 Drugo glasovanje

14:30 - 16:30 Rasprave

18:15 Objava rezultata glasovanja

18:30 - 19:45 Treće glasovanje

135 • Objava rezultata glasovanja

126 • Prvo glasovanje

108 • Glasovanje o amandmanima

109 • Amandmani na prijedloge rezolucija - Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička
kriza

82 • Amandmani na prijedloge rezolucija - Sveobuhvatna politika Unije o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma - Akcijski plan Komisije i drugi nedavni događaji

Prijedlozi rezolucija
[2020/2686(RSP)]

42 • Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019.

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske

[2020/2706(RSP)]

94 • Stanje u Bjelarusu

[2020/2707(RSP)]



14:15 

 

14:30 - 15:45

 

14:30 - 16:30     Rasprave

6 6Četvrtak, 9. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

128 • Objava rezultata glasovanja

129 • Drugo glasovanje

65 • Glasovanje o amandmanima

28 À«««I - Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i
ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

Izvješće: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Odbor za ustavna pitanja

(Glasovanje: 19/06/2020)

102 À • Smjernice za politike zapošljavanja država članica

Izvješće: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

103 À • Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj

Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Odbor za proračune

100 • Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti
COVID-19

Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2691(RSP)]

96 À • Strategija održivosti za kemikalije

Usmeno pitanje

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Strategija održivosti za kemikalije

[2020/2531(RSP)]

Jedan krug govornika iz klubova zastupnika

47 • Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće

Izjave Vijeća i Komisije

[2020/2692(RSP)]



 

18:15 

 

18:30 - 19:45

7 7Četvrtak, 9. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

106 • Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih
nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Izjave Vijeća i Komisije

[2020/2709(RSP)]

130 • Objava rezultata glasovanja

131 • Treće glasovanje

72 • Konačno glasovanje

24 À« - Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ
prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

Izvješće: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća  o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu
datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

26 À - Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.

Izvješće: David Cormand (A9-0081/2020)

Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2019.

[2019/2126(INI)]

Odbor za proračune

9 À - Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.

Izvješće: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018.

[2019/2127(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

8 À - Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.

Izvješće: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018.

[2019/2128(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

97 À - Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza

Prijedlozi rezolucija

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Rasprava: 18/12/2019)

81 • Glasovanje o amandmanima



8 8Četvrtak, 9. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

78 À • Prigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

[2020/2671(RSP)]

80 • Amandmani na prijedloge rezolucija - Revizija smjernica za transeuropsku energetsku
infrastrukturu

Prijedlozi rezolucija
[2020/2549(RSP)]
(Rasprava: 10.2.2020.)

101 À • Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno
u postupku pregovora

Izvješće: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

116 • Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija održivosti za kemikalije



Petak, 10. srpnja 2020.

 

 

09:00 

 

09:15 - 11:00     Rasprave

 

09:45 - 11:00

9 9Petak, 10. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

09:00 Objava rezultata glasovanja

09:15 - 11:00 Rasprave

09:45 - 11:00 Prvo glasovanje

13:30 Objava rezultata glasovanja

14:15 - 15:30 Drugo glasovanje

18:00 Objava rezultata glasovanja

137 • Objava rezultata glasovanja

91 • Sjećanje na Srebrenicu - 25. obljetnica

Izjava Komisije

[2020/2705(RSP)]

Jedan krug govornika iz klubova zastupnika

95 À • Kulturni oporavak Europe

Izjava Komisije

[2020/2708(RSP)]

Glasovanje će se održati u rujnu

39 • Uloga kohezijske politike u ublažavanju socioekonomskih posljedica uzrokovanih
izbijanjem bolesti COVID-19

Usmeno pitanje

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Uloga kohezijske politike u rješavanju štetnih socio-ekonomskih posljedica bolesti COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Prvo glasovanje

98 • Konačno glasovanje

49 À« - Smjernice za politike zapošljavanja država članica

Izvješće: José Gusmão (A9-0124/2020)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja



10 10Petak, 10. srpnja 2020.
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53 À - Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj

Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu
2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj
kao odgovor na sirijsku krizu

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Odbor za proračune

92 À - Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke tijekom 2020. radi nastavka pružanja humanitarne
potpore za izbjeglice u Turskoj

Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke
u 2020. za nastavak pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Odbor za proračune

45 À - Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Određene uporabe kromova trioksida

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije

Izvješće: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Izvješće o sveobuhvatnom europskom pristupu skladištenju energije

[2019/2189(INI)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

37 À - Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu

Prijedlozi rezolucija

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Rasprava: 10/02/2020)

99 • Glasovanje o amandmanima

84 • Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe
(EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

141 • ***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih
liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se
od njih sastoje

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane



13:30 

 

14:15 - 15:30

11 11Petak, 10. srpnja 2020.

654.272/OJ 654.272/OJ

136 • Objava rezultata glasovanja

133 • Drugo glasovanje

89 • Konačno glasovanje

52 À - Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno
u postupku pregovora

Izvješće: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji u pogledu sklapanja, trenutno u postupku
pregovora, sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između
Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela
nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

[2020/2048(INI)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

96 À - Strategija održivosti za kemikalije

Prijedlozi rezolucija

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe
(EU) 2016/1628)

Izvješće:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

139 À«««I - Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili
sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih
sastoje

Izvješće:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

44 À - Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan
Komisije i druga nedavna događanja

Prijedlozi rezolucija

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19

Prijedlozi rezolucija

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18:00 
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134 • Objava rezultata glasovanja



 

 
Vrijeme za izlaganje (članak 171. Poslovnika) 

Rokovi
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Vrijeme za izlaganje (članak 171. Poslovnika)

 
 

Srijeda, 8. srpnja 2020.

 

14:15 - 17:45

 

19:00 - 21:00

 

 

Četvrtak, 9. srpnja 2020.

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30

 

 

Petak, 10. srpnja 2020.

 

14 14Vrijeme za izlaganje (članak 171. Poslovnika)

654.272/OJ 654.272/OJ

Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore) :15'

Vijeće (uključujući odgovore) :15'

Komisija (uključujući odgovore) :30'

Zastupnici :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Vijeće (uključujući odgovore) :20'

Komisija (uključujući odgovore) :20'

Zastupnici :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući
odgovore)

:15'

Zastupnici :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Vijeće (uključujući odgovore) :20'

Komisija (uključujući odgovore) :25'

Podnositelj (odbor) :5'

Zastupnici :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



09:15 - 11:00
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Komisija (uključujući odgovore) :25'

Podnositelj (odbor) :5'

Zastupnici :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



Rokovi

 
 

Srijeda, 8. srpnja 2020.

 

 

Četvrtak, 9. srpnja 2020.

 

16 16Rokovi
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44 À • Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan
Komisije i druga nedavna događanja - Izjave Vijeća i Komisije

- Prijedlozi rezolucija Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 20:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 12:00

48 À • Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 - Izjave Vijeća i Komisije

- Prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Utorak, 7. srpnja, 13:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Utorak, 7. srpnja, 14:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 19:00

121 À • Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu   - Preporuka
za drugo čitanje: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

122 À • Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću
tahografa  - Preporuka za drugo čitanje: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

123 À • Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa  - Preporuka za drugo čitanje: Ismail Ertug
(A9-0116/2020)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

28 À • Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i
ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19  - Izvješće: Loránt Vincze

- Amandmani; odbijanje Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

102 À • Smjernice za politike zapošljavanja država članica

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

103 À • Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00
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96 À • Strategija održivosti za kemikalije - Usmeno pitanje (O-000044/2020 - B9-0013/20)

- Prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Utorak, 7. srpnja, 13:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Utorak, 7. srpnja, 14:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 19:00

24 À • Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ
prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19  - Izvješće: Ondřej Kovařík
(A9-0122/2020)

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

26 À • Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.  - Izvješće: David
Cormand (A9-0081/2020)

- Amandmani Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

9 À • Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.  - Izvješće: Bas
Eickhout (A9-0118/2020)

- Amandmani Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

8 À • Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.  -
Izvješće: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Amandmani Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

97 À • Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza - Prijedlozi rezolucija

- Prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Utorak, 7. srpnja, 13:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Utorak, 7. srpnja, 14:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 19:00

78 À • Prigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

- Amandmani Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

101 À • Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u
postupku pregovora

- Amandmani Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00
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95 À • Kulturni oporavak Europe - Izjava Komisije

- Prijedlog rezolucije Srijeda, 9. rujna, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 14. rujna, 19:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Ponedjeljak, 14. rujna, 20:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 15. rujna, 12:00

49 À • Smjernice za politike zapošljavanja država članica  - Izvješće: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

53 À • Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i
zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj  - Izvješće:
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

92 À • Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke tijekom 2020. radi nastavka pružanja humanitarne potpore
za izbjeglice u Turskoj  - Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Amandmani Petak, 3. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

45 À • Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Određene uporabe kromova trioksida

- Amandmani na prijedlog rezolucije Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

46 À • Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

- Amandmani na prijedlog rezolucije Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

29 À • Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije  - Izvješće: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi
rezolucija

Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 12:00

37 À • Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu - Prijedlozi rezolucija

- Prijedlozi rezolucija Srijeda, 1. srpnja, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Ponedjeljak, 6. srpnja, 20:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Utorak, 7. srpnja, 12:00

52 À • Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u
postupku pregovora   - Izvješće: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- Amandmani Ponedjeljak, 6. srpnja, 13:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Ponedjeljak, 6. srpnja, 19:00
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32 À • Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU)
2016/1628)  - Izvješće:

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 8. srpnja, 19:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Četvrtak, 9. srpnja, 12:00

139 À • Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili
sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje
- Izvješće:

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 8. srpnja, 19:00

- Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima” Četvrtak, 9. srpnja, 12:00
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