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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      Razglasitev izida 

 

09:15 - 11:30     Razprave
 

Skupna razprava – izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za

zunanje zadeve in varnostno politiko
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09:00 Razglasitev izida

09:15 - 11:30 Razprave

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje

14:15 Razglasitev izida

14:30 - 15:45 Drugo glasovanje

14:30 - 16:30 Razprave

18:15 Razglasitev izida

18:30 - 19:45 Tretje glasovanje

22:15 Razglasitev izida

11 • Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19

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

[2020/2646(RSP)]

5 À • Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in
nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

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

[2020/2665(RSP)]

98 • Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu

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

[2020/2687(RSP)]

9 • Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2635(RSP)]



Skupna razprava – kratke predstavitve naslednjih poročil

 

10:30 - 11:45     Prvo glasovanje

2 2Četrtek, 18. junij 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

40 À • Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020

Poročilo: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o
vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020

[2019/2209(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

19 À • Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020

Poročilo: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o
Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020

[2019/2210(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

63 • Končno glasovanje

17 À - Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna
Irska

Poročilo: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

[2020/2023(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za mednarodno trgovino

10 À - Konferenca o prihodnosti Evrope

Predlogi resolucij

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Glasovanje o predlogih sprememb

45 À - Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

Poročilo: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



14:15      Razglasitev izida 

 

14:30 - 15:45     Drugo glasovanje

 

14:30 - 16:30     Razprave

 

18:15      Razglasitev izida 

 

18:30 - 19:45     Tretje glasovanje
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66 • Glasovanje o predlogih sprememb

121 • Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

Poročilo: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019
[2019/2130(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

123 • Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III –
Komisija
[2019/2213(BUD)]
Odbor za proračun

6 À • Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

Vprašanja za ustni odgovor

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Svet
Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

[2020/2640(RSP)]

3 À • Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2664(RSP)]

84 • Končno glasovanje

7 À • Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Predlogi resolucij

[2019/2975(RSP)]
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42 À«««I • Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi
pandemije COVID-19

Poročilo: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št.
575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

45 À • Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

Poročilo: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019

[2019/2131(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

88 À • Ustanovitev pododbora za davčna vprašanja

[2020/2681(RSO)]

Predlog sklepa v skladu s členoma 206 in 212 Poslovnika

87 À • Ustanovitev posebnega odbora za boj proti raku, njegove pristojnosti, številčna
sestava in mandat

[2020/2682(RSO)]

Predlog sklepa v skladu s členom 207 Poslovnika

86 À • Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v
Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

[2020/2683(RSO)]

Predlog sklepa v skladu s členom 207 Poslovnika

85 À • Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove
pristojnosti, številčna sestava in mandat

[2020/2684(RSO)]

Predlog sklepa v skladu s členom 207 Poslovnika

72 • Glasovanje o predlogih sprememb

128 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij  – Ponovni začetek preiskave zoper
predsednika češke vlade zaradi zlorabe sredstev EU

19 À - Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu
predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020

Poročilo: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

118 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Turizem in promet v letu 2020 in
pozneje



22:15      Razglasitev izida 
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