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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 - 11:20 Razprave

11:30 - 13:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

26 • Položaj migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2900(RSP)]

25 • Razmere v žariščnih točkah na grških otokih, zlasti primer Morie

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2898(RSP)]

29 - Zahteva za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu

Poročilo: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu

[2019/2005(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

18 « - Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006
glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

5 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour –
Belgija

Poročilo: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Odbor za proračun

13 À - Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Predlog resolucije

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]

14 À - Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1)

Predlog resolucije

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]
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16 À - Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9
in NK603 × DAS-40278-9

Predlog resolucije

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × MIR604 ×
1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih
transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21

Predlog resolucije

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À -  Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem

Predlogi resolucij

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Razprava: 21/10/2019)
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