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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



Četrtek, 26. marec 2020

 

 

10:00      Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

 

10:00 - 11:00     Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

 

10:30 - 12:30     Razprave
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10:00 Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

10:00 - 11:00 Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

10:30 - 12:30 Razprave

12:30 Objava izida glasovanj o prošnjah za nujni postopek

17:30 - 18:30 Glasovanje o predlogih sprememb

20:00 Objava izida glasovanj o predlogih sprememb

20:00 - 21:00 Končno glasovanje

22:30 - 23:00 Objava izida končnih glasovanj

1 À«««I - Skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Odbor za promet in turizem

2 À«««I - Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih
njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

3 À«««I - Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno
vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

5 • Usklajeni evropski odziv na izbruh koronavirusa COVID-19

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2610(RSP)]



12:30      Objava izida glasovanj o prošnjah za nujni postopek

 

17:30 - 18:30     Glasovanje o predlogih sprememb 

 

20:00      Objava izida glasovanj o predlogih sprememb

 

20:00 - 21:00     Končno glasovanje
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10 • SP Translation N/A

1 À«««I • Skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Odbor za promet in turizem

2 À«««I • Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v
drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena
pobuda v odziv na koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

3 À«««I • Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na
katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

11 • SP Translation N/A

1 À«««I - Skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Odbor za promet in turizem

2 À«««I - Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih
njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Odbor za regionalni razvoj



 

22:30 - 23:00     Objava izida končnih glasovanj
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3 À«««I - Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno
vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Odbor za regionalni razvoj
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