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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 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

56 • Priprava izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. februarja 2020 o večletnem
finančnem okviru

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom

Priporočilo: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

12 À - Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija)

Poročilo: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

13 ««« - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom

Priporočilo: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

24 À - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija)

Poročilo: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

66 À - Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu

Predlogi resolucij

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Razprava: 18/12/2019)

45 À - Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga
in storitev

Predlogi resolucij

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in
Severna Irska

Predlogi resolucij

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018

Poročilo: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À - Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU

Predlog resolucije

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Socialna Evropa v digitalnem svetu

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategija za enakost spolov

Izjava Komisije

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Vprašanje za ustni odgovor

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO)

Poročilo: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni
straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in
Sveta

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

64 • Stanje na področju boja EU proti pranju denarja ob upoštevanju afere Luanda
Leaks

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2562(RSP)]

35 • Humanitarni položaj beguncev na zunanjih mejah EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2523(RSP)]

49 • Boljši internet za otroke

Izjava Komisije

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavirus: zagotavljanje temeljnih pravic in usklajen evropski odziv

Izjava Komisije

[2020/2565(RSP)]
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