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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



Vsebina

Vsebina

659.871/OJ 659.871/OJ

Sreda, 11. november 2020 1

15:00 - 22:30 Razprave 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem pogojenosti v zvezi s pravno državo in
sklad za okrevanje za Evropo - Izjavi Sveta in Komisije 1

Izid predsedniških volitev v ZDA 1

Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode izobraževanja - Izjavi Sveta in Komisije 1

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki  - Poročilo: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0206/2020) 1

17:00 - 18:15 Glasovanje 1

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb 1

Eno samo glasovanje in končno glasovanje 1

Uvedba izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-
pridružitvenim procesom Evropske unije  - Poročilo: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020) 1

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034 ×
MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427,
MON 89034, MIR162 in NK603 2

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) 2

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 87460 ×
MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih
transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603 2

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma. Protokol  -
Priporočilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020) 2

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma. Protokol
(resolucija)  - Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020) 2

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026)
- Priporočilo: Caroline Roose (A9-0185/2020) 2

Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova zaščita  -
Priporočilo: Iuliu Winkler (A9-0199/2020) 2

Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova zaščita (resolucija)  -
Poročilo: Iuliu Winkler (A9-0202/2020) 3

Skupni sistem davka na dodano vrednost: identifikacija davčnih zavezancev na Severnem Irskem  - Poročilo:
Irene Tinagli (A9-0200/2020) 3

Glasovanje o začasnih sporazumih 3

Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in nadzorni ukrepi v
Baltskem morju ter trajno prenehanje ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja  - Poročilo: Niclas Herbst
(A9-0093/2020) 3

Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)  - Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0128/2020) 3

21:00  Razglasitev izida 3

Četrtek, 12. november 2020 4

08:30 - 13:00 Razprave 4

Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo - Vprašanje za ustni
odgovor (O-000065/2020 - B9-0023/20) 4

Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)  - Poročilo:
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 4

Preglednost pri nakupu cepiva proti covidu-19 in dostopu do njega - Izjava Komisije 4

Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora  - Poročilo: Siegfried Mureşan, Paul
Tang (A9-0198/2020) 4
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09:30 - 10:45 Prvo glasovanje 4

Glasovanje o predlogih sprememb 4

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2021 – vsi oddelki 4

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode izobraževanja 4

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)(resolucija) 5

13:00  Razglasitev izida 5

Razglasitev izvolitve prvega podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto Mairead McGuinness) 5

14:30 - 15:45 Drugo glasovanje 5

Končno glasovanje 5

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki  - Poročilo: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0206/2020) 5

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)(resolucija)   - Poročilo: Caroline Roose (A9-0184/2020) 5

Glasovanje o predlogih sprememb 5

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) 5

BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Naložbeni načrt za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora 5

18:15  Razglasitev izida 5

Petek, 13. november 2020 6

09:00 - 10:15 Prvo glasovanje 6

Končno glasovanje 6

Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)  - Poročilo:
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 6

Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora  - Poročilo: Siegfried Mureşan, Paul
Tang (A9-0198/2020) 6

Glasovanje o predlogih sprememb 6

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU 6

Predlogi resolucij – vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo 6

12:45  Razglasitev izida 6

14:00 - 15:15 Drugo glasovanje 6

Končno glasovanje 6

Program InvestEU  - Poročilo: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 6

Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo - Predlogi resolucij 6

17:30  Razglasitev izida 7

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 9
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Roki 10



Sreda, 11. november 2020

 

 

15:00 - 22:30     Razprave

 

17:00 - 18:15     Glasovanje

1 1Sreda, 11. november 2020

659.871/OJ 659.871/OJ

15:00 - 22:30 Razprave

17:00 - 18:15 Glasovanje

21:00 Razglasitev izida

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

81 • Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem pogojenosti v zvezi
s pravno državo in sklad za okrevanje za Evropo

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2858(RSP)]

46 • Izid predsedniških volitev v ZDA

En krog govornikov iz političnih skupin

42 • Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode izobraževanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2841(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

22 À • Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

Poročilo: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko
leto 2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Odbor za proračun

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

62 • Eno samo glasovanje in končno glasovanje

45 «««I - Uvedba izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

Poročilo: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009
o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-
pridružitvenim procesom Evropske unije

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino
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48 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON
89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij
MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON
87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali
štirih transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma. Protokol

Priporočilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o
partnerstvu med Republiko Senegal in Evropsko unijo o trajnostnem ribolovu

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Odbor za ribištvo

16 - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma. Protokol
(resolucija)

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju
Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

[2019/0226M(NLE)]

Odbor za ribištvo

13 ««« - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)

Priporočilo: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Poročilo o osnutku sklepa sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem
ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Odbor za ribištvo

30 ««« - Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova zaščita

Priporočilo: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Priporočilo o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske
republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

21:00      Razglasitev izida 
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39 - Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova zaščita
(resolucija)

Poročilo: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in
njihovi zaščiti

[2020/0089M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

32 « - Skupni sistem davka na dodano vrednost: identifikacija davčnih zavezancev na Severnem Irskem

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

63 • Glasovanje o začasnih sporazumih

12 À«««I - Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in nadzorni
ukrepi v Baltskem morju ter trajno prenehanje ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja

Poročilo: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z
uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi
ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz
vzhodnega Baltskega morja

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Odbor za ribištvo

20 À«««I - Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem
sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



Četrtek, 12. november 2020

 

 

08:30 - 13:00     Razprave

 

09:30 - 10:45     Prvo glasovanje
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08:30 - 13:00 Razprave

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

13:00 Razglasitev izida

14:30 - 15:45 Drugo glasovanje

18:15 Razglasitev izida

27 À • Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo

Vprašanje za ustni odgovor

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU
za zdravje“)

Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za
ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št.
282/2014 („Program EU za zdravje“)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

44 • Preglednost pri nakupu cepiva proti covidu-19 in dostopu do njega

Izjava Komisije

[2020/2843(RSP)]

25 À • Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora

Poročilo: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora

[2020/2058(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

65 • Glasovanje o predlogih sprememb

40 À • Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2021 – vsi oddelki

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode izobraževanja



 

13:00      Razglasitev izida 

 

14:30 - 15:45     Drugo glasovanje

 

18:15      Razglasitev izida 
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75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)(resolucija)

83 • Razglasitev izvolitve prvega podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto
Mairead McGuinness)

66 • Končno glasovanje

22 À - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

Poročilo: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Odbor za proračun

14 À - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)(resolucija)

Poročilo: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije,
Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega
protokola o izvajanju (2020-2026)

[2020/0002M(NLE)]

Odbor za ribištvo

67 • Glasovanje o predlogih sprememb

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)

78 • BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Naložbeni načrt za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora



Petek, 13. november 2020

 

 

09:00 - 10:15     Prvo glasovanje

 

12:45      Razglasitev izida 

 

14:00 - 15:15     Drugo glasovanje
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09:00 - 10:15 Prvo glasovanje

12:45 Razglasitev izida

14:00 - 15:15 Drugo glasovanje

17:30 Razglasitev izida

68 • Končno glasovanje

28 À«««I - Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)

Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

25 À - Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora

Poročilo: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

69 • Glasovanje o predlogih sprememb

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU

77 • Predlogi resolucij – vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo

79 • Končno glasovanje

61 À«««I - Program InvestEU

Poročilo: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

27 À - Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo

Predlogi resolucij

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17:30      Razglasitev izida 
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Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 

Roki
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Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

 
 

Sreda, 11. november 2020

 

15:00 - 22:30

 

 

Četrtek, 12. november 2020

 

08:30 - 13:00

 

9 9Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

659.871/OJ 659.871/OJ

Svet (vključno z odgovori) :15'

Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (15 x 1') :15'

Poslanci :240'

PPE : 61' 30, S&D : 48', Renew : 33', ID : 26', Verts/ALE : 24', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 14' 30, NI : 11' 30

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (6 x 1') :6'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :150'

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 14', GUE/NGL : 9' 30, NI : 7'
30



Roki

 
 

Sreda, 11. november 2020

 

 

Četrtek, 12. november 2020

 

10 10Roki

659.871/OJ 659.871/OJ

22 À • Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki  - Poročilo: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- Predlogi sprememb Četrtek, 5. november, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 6. november, 12:00

48 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034
× MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON
87427, MON 89034, MIR162 in NK603

Predlogi sprememb

49 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Predlogi sprememb

50 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 87460
× MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih
transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603

Predlogi sprememb

12 À • Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in nadzorni
ukrepi v Baltskem morju ter trajno prenehanje ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja  - Poročilo:
Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 4. november, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 6. november, 12:00

20 À • Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)  - Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 4. november, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 6. november, 12:00

27 À • Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo - Vprašanje za ustni
odgovor (O-000065/2020 - B9-0023/20)

- Predlogi resolucij Sreda, 4. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 9. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 9. november, 14:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Ponedeljek, 9. november, 20:00

28 À • Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)  -
Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 4. november, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 6. november, 12:00



 

Petek, 13. november 2020

 

11 11Roki

659.871/OJ 659.871/OJ

25 À • Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora  - Poročilo: Siegfried Mureşan,
Paul Tang (A9-0198/2020)

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

Sreda, 4. november, 13:00

- Skupni nadomestni predlogi resolucij Četrtek, 5. november, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Petek, 6. november, 12:00

40 À • Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2021 – vsi oddelki

- Osnutki dopolnitev splošnega proračuna - odbori, vsaj 36 poslancev Torek, 22. september, 12:00

- Osnutki dopolnitev splošnega proračuna - politične skupine Torek, 29. september, 13:00

- Ponovna vložitev dopolnitev, zavrnjenih v odboru Sreda, 4. november, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih o dopolnitvah
predloga proračuna

Ponedeljek, 9. november, 12:00

14 À • Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol
(2020–2026)(resolucija)   - Poročilo: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Predlogi sprememb

61 À • Program InvestEU  - Poročilo: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 11. november, 17:00

- Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih Četrtek, 12. november, 12:00
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