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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     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

11 • Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 12. in 13. decembra 2019

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2722(RSP)]

26 • Nagovor Olega Sencova, dobitnika nagrade Saharova za leto 2018

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)

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

Odbor za mednarodno trgovino

44 « - Sprememba predpisov o DDV in trošarinah v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

Poročilo: Paul Tang (A9-0034/2019)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi
prizadevanji v okviru Unije

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

28 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Joëlle Elvinger

Poročilo: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Poročilo o imenovanju Joëlle Elvinger za članico Računskega sodišča

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

29 - Imenovanje člana Računskega sodišča – François Roger Cazala

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Poročilo o imenovanju Françoisa-Rogerja Cazalaja za člana Računskega sodišča

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor



 

15:00 - 23:00     
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30 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Alex Brenninkmeijer

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Poročilo o imenovanju Alexa Brenninkmeijerja za člana Računskega sodišča

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

31 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Nikolaos Milionis

Poročilo: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Poročilo o imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Računskega sodišča

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

32 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Klaus-Heiner Lehne

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Poročilo o imenovanju Klaus-Heinerja Lehneja za člana Računskega sodišča

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

35 À - Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah

Predlogi resolucij

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Razprava: 13/11/2019)

20 • Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog

Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku

49 • Odziv EU na ekstremne vremenske pojave in njihove posledice: kako zaščititi
evropska mesta in njihovo kulturno dediščino

Izjava Komisije

[2019/2932(RSP)]

48 À • Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z
„območji brez LGBTI“

Izjava Komisije

[2019/2933(RSP)]

Glasovanje bo decembra

33 À • Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko
kmetijstvo

Izjava Komisije

[2019/2895(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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42 À • Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije

Izjava Komisije

[2019/2918(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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