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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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12:00 - 12:30

 

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

1 1Sreda, 18. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade Saharova)

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

15:00 - 23:00 Razprave

44 • Deseta obletnica Lizbonske pogodbe in pravno zavezujoče Listine o temeljnih
pravicah

[2019/2951(RSP)]

Sledi en krog govornikov iz političnih skupin

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

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2019/2723(RSP)]

45 • Podelitev nagrade Saharova

59 • Izvolitev varuha človekovih pravic

Morda drugo in tretje glasovanje

30 «««I - SKP: Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko
leto 2020

Poročilo: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede
finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med
stebroma za koledarsko leto 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

10 ««« - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter njegov protokol o izvajanju

Priporočilo: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med
Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Odbor za ribištvo

48 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in
mankozebom

Predlog resolucije

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]
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21 - Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

Predlog sklepa

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Razprava: 26/11/2019)

19 À - Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Predlogi resolucij

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie

Predlogi resolucij

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Pobuda EU za opraševalce

Predlogi resolucij

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva

Predlogi resolucij

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Skladnost sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Merkosurjem ter
predloga Komisije za evropski zeleni dogovor

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

[2019/2952(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj
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57 À • Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2978(RSP)]

65 À • Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2988(RSP)]

Glasovanje bo februarja 2020
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