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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, 16. april 2020

 

 

09:00 - 12:00     

 

09:30 - 10:30     Prvo glasovanje
 

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)
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650.788/OJ 650.788/OJ

09:00 - 12:00 Razprave

09:30 - 10:30 Prvo glasovanje

13:30 Razglasitev izida

13:30 - 14:30 Drugo glasovanje

17:00 Razglasitev izida

17:00 - 18:00 Tretje glasovanje

20:30 Razglasitev izida

20:30 - 21:30 Četrto glasovanje

22:50 Razglasitev izida

23:00 Zaključek seje

25 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

4 À • Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2020/2616(RSP)]

5 ««« - Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Odbor za proračun

9 À - Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski
pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji –
druge prilagoditve

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Odbor za proračun

10 À - Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in
dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh
COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Odbor za proračun
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6 À - Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih
groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega
tožilstva – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Odbor za proračun

7 À - Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih
groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega
tožilstva – 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Odbor za proračun

8 À - Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in
dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh
COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Odbor za proračun

11 À«««I - Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in
investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

12 À«««I - Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

13 À«««I - Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Odbor za ribištvo

14 À«««I - Medicinski pripomočki

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



 

13:30 

 

13:30 - 14:30     Drugo glasovanje

 

17:00 

 

17:00 - 18:00     Tretje glasovanje

 

20:30 

 

20:30 - 21:30     Četrto glasovanje
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4 À - Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Skupna resolucija B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020,
B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Prvo glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije

26 • Razglasitev izida

5 ««« - Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Odbor za proračun

4 À - Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Skupna resolucija B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020,
B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Drugo glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije

27 • Razglasitev izida

34 À • Tretje glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije – usklajeno
ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

28 • Razglasitev izida

16 À • Četrto glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije – usklajeno
ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami



22:50 

 

23:00      Zaključek seje
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29 • Razglasitev izida
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