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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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Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 144 Poslovnika)

 

11:30 - 13:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:20 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

57 • Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU

Izjava Komisije

[2019/2939(RSP)]

54 À • Stanje svoboščin v Alžiriji

Skupna resolucija B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera

Skupna resolucija B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

Skupna resolucija B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 144 Poslovnika)

38 ««« - Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

Priporočilo: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko
unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz
Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih
hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene
proizvode Evropske unije (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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39 À - Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa
(resolucija)

Poročilo: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije,
Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža
tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih
dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

37 À - Razmere v Boliviji

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Razprava: 13/11/2019)

51 À - Izredne podnebne in okoljske razmere

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije

Predlogi resolucij

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]
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19 À - Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

Predlogi resolucij

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 800

Vprašanje za ustni odgovor

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800

[2019/2937(RSP)]
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