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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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Vsebina
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Ponedeljek, 5. oktober 2020 1

17:00 - 22:30 Razprave 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice  - Poročilo: Michal Šimečka
(A9-0170/2020) 1

Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje
- Izjavi Sveta in Komisije 1

Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji - Izjavi Sveta in Komisije 1

Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2021 1

Ženske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o zagotavljanju uravnotežene
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih - Izjavi
Sveta in Komisije 1

Okrepitev jamstva za mlade - Vprašanja za ustni odgovor (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20) 1

19:15 - 20:30 Glasovanje 2

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb 2

Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika) 2

Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim
prelivom  - 2

Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom  - 2

Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi   - 2

Eno samo glasovanje 2

Sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve
obveznosti  - Poročilo: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik in Reunion: posredni davki na „tradicionalni“ rum  - Poročilo:
Younous Omarjee (A9-0156/2020) 2

Davek AIEM na Kanarskih otokih  - Poročilo: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 2

Podaljšanje obdobja uporabe režima pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah  -
Poročilo: Younous Omarjee (A9-0159/2020) 3

Predlog spremembe proračuna št. 7/2020: posodobitev prihodkov (lastna sredstva)  - Poročilo: Monika
Hohlmeier (A9-0163/2020) 3

Torek, 6. oktober 2020 4

09:00  Razglasitev izida 4

09:15 - 13:00 Razprave 4

Skupna razprava - Zasedanji Evropskega sveta 1. in 2. oktobra ter 15. in 16. oktobra 2020 4

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020 - Izjavi Evropskega sveta in
Komisije 4

Priprave na zasedanje Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020 - Izjavi Sveta in Komisije 4

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki  - Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje 4

Glasovanje o predlogih sprememb 4

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne
pravice 4

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018 4
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14:15  Razglasitev izida 5

15:00 - 17:00 Razprava 5

Evropska podnebna pravila  - Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17:45 - 19:00 Drugo glasovanje 5

Glasovanje o predlogih sprememb 5

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila 5

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki
se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednost semena žit, ki se prideluje v Ukrajini 5

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki 5

Sreda, 7. oktober 2020 6

09:00  Razglasitev izida 6

09:15 - 13:00 Razprave 6

Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu - Izjava
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 6

Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve - Izjava podpredsednika Komisije/visokega
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 6

Razmere v Iranu - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 6

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje 6

Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu 6

Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije  - 6

Končno glasovanje 6

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice  - Poročilo: Michal Šimečka
(A9-0170/2020) 6

Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018  - Poročilo: Jörgen Warborn (A9-0160/2020) 7

Glasovanje o predlogih sprememb 7

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila 7

14:15 7

Razglasitev izida 7

15:00 - 17:00 Razprave 7

Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard - Izjavi Sveta in Komisije 7

Skupna razprava - Finančne storitve 7

Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju
finančnih storitev, institucij in trgov  - Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 7

Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in
srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje  - Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020) 7

17:15 - 18:30 Drugo glasovanje 8

Končno glasovanje 8

Evropska podnebna pravila  - Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti
semena žit, ki se prideluje v Ukrajini  - Poročilo: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020) 8

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171) 8
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Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za
dojenčke in majhne otroke 8

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki  - Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 8

Glasovanje o predlogih sprememb 8

(TRAN) – Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod
Rokavskim prelivom 8

(TRAN) – Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim
prelivom 8

Predlogi resolucij – Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji 8

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih –
regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov 8

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop
do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje 8

Četrtek, 8. oktober 2020 9

08:30 9

Razglasitev izida 9

08:45 - 13:00 Razprave 9

Boj proti pranju denarja ob upoštevanju dokumentov FinCEN - Izjava Komisije 9

Vpliv pandemije covida-19 na ustanove za dolgotrajno oskrbo - Izjava Komisije 9

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika) 9

Eritreja in primer Dawitta Isaaka 9

Zakon o tujih agentih v Nikaragvi 9

Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji 9

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje 10

Glasovanje o predlogih sprememb 10

Predlogi resolucij – Eritreja in primer Dawitta Isaaka 10

Predlogi resolucij – Zakon o tujih agentih v Nikaragvi 10

Predlogi resolucij – Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Saudovi Arabiji 10

Predlogi resolucij – Okrepitev jamstva za mlade 10

12:30 10

Razglasitev izida 10

13:00 - 14:15 Drugo glasovanje 10

Končno glasovanje 10

Eritreja in primer Dawitta Isaaka - Predlogi resolucij 10

Zakon o tujih agentih v Nikaragvi - Predlogi resolucij 10

Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji - Predlogi resolucij 10

Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim
prelivom  - 10

Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom  - 10

Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi   - 11

Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji - Predlogi resolucij 11

Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju
finančnih storitev, institucij in trgov  - Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 11

Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in
srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje  - Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020) 11

Okrepitev jamstva za mlade - Predlogi resolucij 11
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16:30 11

Razglasitev izida 11

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 13

Roki 15
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17:00 - 22:30     Razprave
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17:00 - 22:30 Razprave

19:15 - 20:30 Glasovanje

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

39 À • Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Poročilo: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

[2020/2072(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

71 • Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem
instrumentu za okrevanje

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2797(RSP)]

60 À • Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2793(RSP)]

35 • Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za
proračunsko leto 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Ženske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki
kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2808(RSP)]

88 À • Okrepitev jamstva za mlade

Vprašanja za ustni odgovor

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Okrepitev jamstva za mlade

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Okrepitev jamstva za mlade

[2020/2764(RSP)]



19:15 - 20:30     Glasovanje
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86 • Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

85 • Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

78 6 «««I - Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod
Rokavskim prelivom

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Odbor za promet in turizem

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

79 6 «««I - Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim
prelivom

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Odbor za promet in turizem

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

80 6 «««I - Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

105 • Eno samo glasovanje

54 «««I - Sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve
obveznosti

Poročilo: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

55 « - Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik in Reunion: posredni davki na „tradicionalni“ rum

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih
davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Gvadelupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Odbor za regionalni razvoj

56 « - Davek AIEM na Kanarskih otokih

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Odbor za regionalni razvoj
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57 « - Podaljšanje obdobja uporabe režima pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Sklepa št. 940/2014/EU o režimu
pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Odbor za regionalni razvoj

58 - Predlog spremembe proračuna št. 7/2020: posodobitev prihodkov (lastna sredstva)

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2020 za proračunsko leto
2020 – posodobitev prihodkov (lastna sredstva)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Odbor za proračun



Torek, 6. oktober 2020

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:15 - 13:00     Razprave
 
Skupna razprava - Zasedanji Evropskega sveta 1. in 2. oktobra ter 15. in 16. oktobra

2020

 
Zaključek skupne razprave

 

10:30 - 11:45     Prvo glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

09:15 - 13:00 Razprave

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje

14:15 Razglasitev izida

15:00 - 17:00 Razprava

17:45 - 19:00 Drugo glasovanje

52 • Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2020/2787(RSP)]

53 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2788(RSP)]

19 À • Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Poročilo o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki

[2019/2157(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

99 • Glasovanje o predlogih sprememb

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in
temeljne pravice

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018



14:15      Razglasitev izida 

 

15:00 - 17:00     Razprava

 

17:45 - 19:00     Drugo glasovanje
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44 À«««I • Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska
podnebna pravila)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

100 • Glasovanje o predlogih sprememb

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov
žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednost semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki



Sreda, 7. oktober 2020

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:15 - 13:00     Razprave

 

10:30 - 11:45     Prvo glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

09:15 - 13:00 Razprave

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje

14:15 Razglasitev izida

15:00 - 17:00 Razprave

17:15 - 18:30 Drugo glasovanje

91 • Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem
Karabahu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2020/2809(RSP)]

90 • Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2020/2810(RSP)]

89 • Razmere v Iranu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2020/2811(RSP)]

125 - Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

[2020/2203(INS)]

75 - Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Končno glasovanje

39 À - Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Poročilo: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

14:15 

 

15:00 - 17:00     Razprave

 
Skupna razprava - Finančne storitve

 
Zaključek skupne razprave

7 7Sreda, 7. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À - Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

Poročilo: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

[2019/2197(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

129 • Glasovanje o predlogih sprememb

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila

131 • Razglasitev izida

50 • Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in
nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri
kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev,
institucij in trgov

[2020/2034(INL)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

48 À • Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja
kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za
male vlagatelje

Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja
kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male
vlagatelje

[2020/2036(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



17:15 - 18:30     Drugo glasovanje

8 8Sreda, 7. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

106 • Končno glasovanje

44 À«««I - Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

97 À«««I - Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in
enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

Poročilo: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede
enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti
semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

83 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E
171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih
za dojenčke in majhne otroke

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

102 • Glasovanje o predlogih sprememb

114 • (TRAN) – Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru
pod Rokavskim prelivom

115 • (TRAN) – Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod
Rokavskim prelivom

117 • Predlogi resolucij – Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri
kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši
dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za
male vlagatelje



Četrtek, 8. oktober 2020

 

 

08:30 

 

08:45 - 13:00     Razprave

 

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

(člen 144 Poslovnika)

9 9Četrtek, 8. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

08:30 Razglasitev izida

08:45 - 13:00 Razprave

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

12:30 Razglasitev izida

13:00 - 14:15 Drugo glasovanje

16:30 Razglasitev izida

132 • Razglasitev izida

92 • Boj proti pranju denarja ob upoštevanju dokumentov FinCEN

Izjava Komisije

[2020/2812(RSP)]

63 • Vpliv pandemije covida-19 na ustanove za dolgotrajno oskrbo

Izjava Komisije

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritreja in primer Dawitta Isaaka

Skupna resolucija B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020,
B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

Skupna resolucija B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020,
B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji

B9-0324/2020, Skupna resolucija B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020,
B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Prvo glasovanje

 

12:30 

 

13:00 - 14:15     Drugo glasovanje

10 10Četrtek, 8. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

103 • Glasovanje o predlogih sprememb

120 • Predlogi resolucij – Eritreja in primer Dawitta Isaaka

121 • Predlogi resolucij – Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

122 • Predlogi resolucij – Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Saudovi Arabiji

123 • Predlogi resolucij – Okrepitev jamstva za mlade

133 • Razglasitev izida

124 • Končno glasovanje

96 À - Eritreja in primer Dawitta Isaaka

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020,
B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020,
B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji

Predlogi resolucij

B9-0324/2020, Skupna resolucija B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020,
B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod
Rokavskim prelivom

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Odbor za promet in turizem

79 6 «««I - Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim
prelivom

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Odbor za promet in turizem



 

16:30 

11 11Četrtek, 8. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

80 6 «««I - Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

60 À - Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlogi resolucij

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na
področju finančnih storitev, institucij in trgov

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

48 À - Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za
mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje

Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

88 À - Okrepitev jamstva za mlade

Predlogi resolucij

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]

134 • Razglasitev izida



 

 
Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 

Roki

12 12

658.540/OJ 658.540/OJ



Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 5. oktober 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Torek, 6. oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

13 13Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

658.540/OJ 658.540/OJ

Svet (vključno z odgovori) :45'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Predsednik Odbora za proračun :3'

Poročevalci za proračun :6'

Poročevalci :6'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Avtor (odbor) :3'

Poslanci :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalci :6'

Pripravljavec mnenja (2 x 1') :2'

Poslanci :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Poročevalec :6'

Pripravljavci mnenja (4 x 1') :4'

Poslanci :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Sreda, 7. oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

 

Četrtek, 8. oktober 2020

 

08:45 - 13:00

 

14 14Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

658.540/OJ 658.540/OJ

Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori) :30'

Poslanci :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalec (2 x 6') :12'

Poslanci :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Komisija (vključno z odgovori) :35'

Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika) :1'

Poslanci :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'



Roki

 
 

Ponedeljek, 5. oktober 2020

 

 

Torek, 6. oktober 2020

 

15 15Roki

658.540/OJ 658.540/OJ

39 À • Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice  - Poročilo: Michal Šimečka
(A9-0170/2020)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 2. oktober, 12:00

60 À • Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 30. september, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 12:00

88 À • Okrepitev jamstva za mlade - Vprašanja za ustni odgovor (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20)

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 6. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 6. oktober, 20:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Sreda, 7. oktober, 10:00

78 6 • Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod
Rokavskim prelivom  -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00

79 6 • Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom  -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00

80 6 • Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi   -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00

19 À • Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki  - Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni
predlogi resolucij

Sreda, 30. september, 13:00

- Skupni nadomestni predlogi resolucij Četrtek, 1. oktober, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 2. oktober, 12:00

44 À • Evropska podnebna pravila  - Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 30. september, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Ponedeljek, 5. oktober, 12:00



Sreda, 7. oktober 2020

 

 

Četrtek, 8. oktober 2020

 

16 16Roki

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À • Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018  - Poročilo: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 2. oktober, 12:00

49 À • Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju
finančnih storitev, institucij in trgov  - Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 2. oktober, 12:00

48 À • Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in
srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje  - Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni
predlogi resolucij

Sreda, 30. september, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 2. oktober, 12:00

97 À • Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti
semena žit, ki se prideluje v Ukrajini  - Poročilo: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Petek, 2. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

83 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)

- Predlogi sprememb Petek, 2. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

82 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za
dojenčke in majhne otroke

- Predlogi sprememb Petek, 2. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

96 À • Eritreja in primer Dawitta Isaaka

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 14:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Sreda, 7. oktober, 19:00

95 À • Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 14:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Sreda, 7. oktober, 19:00



17 17Roki

658.540/OJ 658.540/OJ

94 À • Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 14:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Sreda, 7. oktober, 19:00

78 6 • Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod
Rokavskim prelivom  -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00

79 6 • Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom  -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00

80 6 • Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi   -

- (predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 6. oktober, 13:00

- (predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Torek, 6. oktober, 18:00


	Ponedeljek, 5. oktober 2020
	17:00 - 22:30     Razprave
	19:15 - 20:30     Glasovanje

	Torek, 6. oktober 2020
	09:00      Razglasitev izida 
	09:15 - 13:00     Razprave
	Skupna razprava - Zasedanji Evropskega sveta 1. in 2. oktobra ter 15. in 16. oktobra 2020

	10:30 - 11:45     Prvo glasovanje
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	10:30 - 11:45     Prvo glasovanje
	14:15 
	15:00 - 17:00     Razprave
	Skupna razprava - Finančne storitve

	17:15 - 18:30     Drugo glasovanje

	Četrtek, 8. oktober 2020
	08:30 
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	09:30 - 10:45     Prvo glasovanje
	12:30 
	13:00 - 14:15     Drugo glasovanje
	16:30 
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	Roki
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