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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 - 10:15     Prvo glasovanje
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09:00 - 10:15 Prvo glasovanje

09:15 - 11:00 Razprava

13:30 Razglasitev izida

13:45 - 15:00 Drugo glasovanje

17:30 Razglasitev izida

17:45 - 19:00 Tretje glasovanje

21:30 Razglasitev izida

77 • Končno glasovanje

103 À • Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti
pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven
Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata

[2020/2690(RSO)]

Predlog sklepa v skladu s členom 208 Poslovnika

75 • Glasovanje o predlogih sprememb

16 À« - Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-
19

Poročilo:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

50 À«««I - Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU)
št. 1305/2013)

Poročilo: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

55 À«««I - Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda
zaradi izbruha COVID-19

Poročilo: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

119 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi
smrti Georgea Floyda



09:15 - 11:00     Razprava

 

13:30      Razglasitev izida 

 

13:45 - 15:00     Drugo glasovanje

 

17:30      Razglasitev izida 

 

17:45 - 19:00     Tretje glasovanje
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102 • Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji

Izjava Komisije

[2020/2689(RSP)]

113 • Glasovanje o predlogih sprememb

124 • Drugi sveženj predlogov sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi
smrti Georgea Floyda

125 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij –  Zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni
varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

126 • 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)
[2019/2209(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

110 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije
covida-19

111 • Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v
okviru krize zaradi covida-19

80 • Končno glasovanje

89 À - Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe
sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov

Predlogi resolucij

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Razprava: 15/01/2020)

44 À - 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
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33 À - 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

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)

[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)

[2019/2210(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

4 À - Turizem in promet v letu 2020 in pozneje

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020,
B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-
19

Poročilo:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

50 À«««I - Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU)
št. 1305/2013)

Poročilo: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

55 À«««I - Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda
zaradi izbruha COVID-19

Poročilo: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)



 

21:30      Razglasitev izida 
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90 À - Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda

Predlogi resolucij

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020,
B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]


	Petek, 19. junij 2020
	09:00 - 10:15     Prvo glasovanje
	09:15 - 11:00     Razprava
	13:30      Razglasitev izida 
	13:45 - 15:00     Drugo glasovanje
	17:30      Razglasitev izida 
	17:45 - 19:00     Tretje glasovanje
	21:30      Razglasitev izida 


