
09/10/19 641.776/OJ

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT

2019 2024

Dokument zasedanja

DNEVNI RED

Sreda, 9. oktober 2019



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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15:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

7 • Priprave na sejo Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2711(RSP)]

18 • Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka

Izjava Komisije

[2019/2835(RSP)]

V navzočnosti predsednika Evropske investicijske banke Wernerja Hoyerja

37 • Preprečevanje nasprotij interesov v EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2853(RSP)]

25 • Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus

Izjava Komisije

[2019/2846(RSP)]

26 • Razmere v severni Siriji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2847(RSP)]

17 • Razmere v Ukrajini

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2834(RSP)]

33 • Odobritev gensko spremenjenih organizmov

Izjava Komisije

[2019/2849(RSP)]

36 À • Boj proti raku

Izjava Komisije

[2019/2852(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)
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