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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

51 À • Izredne podnebne in okoljske razmere

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2930(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

10 À • Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25)

Vprašanja za ustni odgovor

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25)

[2019/2712(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

18 À • Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2855(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

17 ««« • Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za
perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o
pridružitvi med EU in Ukrajino

Priporočilo: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov
za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami
članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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50 • 30. obletnica žametne revolucije: pomen boja za svobodo in demokracijo v srednji in
vzhodni Evropi za zgodovinsko združitev Evrope

Izjava Komisije

[2019/2931(RSP)]

58 À • Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in
preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja
1991 v Vilni

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2938(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)


	Ponedeljek, 25. november 2019
	17:00 - 23:00     
	Skupna razprava - Podnebne spremembe



