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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



Petek, 15. maj 2020

 

 

09:30 - 10:45     Prvo glasovanje
 

Končno glasovanje o sopodpisanem predlogu resolucije – novi večletni finančni

okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev
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09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

13:15 Razglasitev izida

14:15 - 15:30 Drugo glasovanje

17:30 Razglasitev izida

17:45 - 19:00 (Predvidoma) Tretje glasovanje

21:00 (Predvidoma) Razglasitev izida

203 • Glasovanje o predlogih sprememb na poročila

92 À«««I - Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo
COVID-19

Poročilo:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

158 À«««I - Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov

Poročilo:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Odbor za promet in turizem

157 À«««I - Začasni ukrepi glede veljavnosti spričeval in licenc (omnibus)

Poročilo:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Odbor za promet in turizem

166 À«««I - Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

Poročilo:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Odbor za promet in turizem

159 À«««I - Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos

Poročilo:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Odbor za promet in turizem



13:15      Razglasitev izida 

 

14:15 - 15:30     Drugo glasovanje
 

Končno glasovanje
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92 À«««I • Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v
zvezi s pandemijo COVID-19

Poročilo:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

158 À«««I • Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov

Poročilo:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Odbor za promet in turizem

157 À«««I • Začasni ukrepi glede veljavnosti spričeval in licenc (omnibus)

Poročilo:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Odbor za promet in turizem

166 À«««I • Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

Poročilo:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Odbor za promet in turizem

159 À«««I • Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos

Poročilo:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Odbor za promet in turizem

206 • Prehodne določbe za podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada v letu 2021
Sklep o začetku medinstitucionalnih pogajanj



17:30      Razglasitev izida 

 

17:45 - 19:00     (Predvidoma) Tretje glasovanje

 

21:00      (Predvidoma) Razglasitev izida
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205 • (predvidoma) Predlogi resolucij – novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev
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