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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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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

40 À • Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice

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

[2019/2886(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

28 À • Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki

16 À - Splošni proračun Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki

Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Odbor za proračun

10 - Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

11 - Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

29 À - Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: ocena učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne
čebele

Predlog resolucije

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Podnebne in okoljske izredne razmere

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2887(RSP)]

20 • Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2018

[2019/2802(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja

32 À • Iskanje in reševanje v Sredozemlju

Vprašanja za ustni odgovor

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Svet
Iskanje in reševanje v Sredozemlju

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Iskanje in reševanje v Sredozemlju

[2019/2755(RSP)]

43 À • Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2883(RSP)]

42 • Razmere v Iraku, zlasti nasilno zatrtje mladinskih in študentskih protestov

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Politična izjava OZN na visoki ravni o univerzalnem zdravstvenem varstvu

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2861(RSP)]
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