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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 - 11:30 Razprave

12:00 - 13:00 GLASOVANJE

13:00 - 13:30 (Podelitev nagrade LUX)

15:00 - 23:00 Razprave

23 • Predstavitev novoizvoljene predsednice Komisije o kolegiju komisarjev in njihovem
programu

[2019/2801(RSP)]

24 - Izvolitev Komisije

[2019/2109(INS)]

Pred tem pa en krog govornikov iz političnih skupin v obratnem vrstnem redu

40 - Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji

Poročilo: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za zagotavljanje pomoči Grčiji

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Odbor za proračun

56 - Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za
obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za
financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev
in varnostnih groženj

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Odbor za proračun

27 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto
2020

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Odbor za proračun

20 - Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog

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

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

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku
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61 • (Podelitev nagrade LUX)

60 • Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2941(RSP)]

47 • Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino
afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanja za ustni odgovor

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Odbor za razvoj
Svet
Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Odbor za razvoj
Komisija
Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

[2019/2832(RSP)]
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