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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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Skupna razprava - zasedanji Evropskega sveta 19. junija in 17.–18. julija 2020
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14:00 Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

14:15 - 17:45 Razprave

16:30 - 17:45 Prvo glasovanje

19:00 - 21:00 Razprave

20:00 Razglasitev izida

20:30 - 21:45 Drugo glasovanje

85 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

15 • Predstavitev programa dejavnosti nemškega predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2667(RSP)]

17 • Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 19. junija 2020

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2020/2669(RSP)]

90 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta 17. in 18. julija 2020

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2020/2704(RSP)]

124 • Prvo glasovanje

54 • Tajno glasovanje

4 - Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča

Poročilo: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Poročilo o imenovanju Helge Berger za članico Računskega sodišča

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor
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50 - Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

56 • Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

59 • ***I (ENVI) Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe
(EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Zahteva za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

140 • ***I (ENVI) Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali
preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih
sestavljena, in njihova dobava

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)

57 • Eno samo glasovanje

30 «««I - Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje
mladih

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede
virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

25 « - Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil
izbruh COVID-19

Poročilo: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe
zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 - Mednarodne in domače starševske ugrabitve otrok iz EU na Japonskem

Predlog resolucije

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Člen 227 Poslovnika

36 - Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v času krize zaradi COVID-19

Predlog resolucije

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Člen 227 Poslovnika

110 • Glasovanje o postopkovnih predlogih (člen 67(1) Poslovnika)
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61 • Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje

Priporočilo za drugo obravnavo: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Odbor za promet in turizem

66 • Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi

Priporočilo za drugo obravnavo: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Odbor za promet in turizem

114 • Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

Priporočilo za drugo obravnavo: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Odbor za promet in turizem

58 • Glasovanje o predlogih sprememb

107 • Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe
zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

74 • Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019

Poročilo: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Odbor za proračun

75 • Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018

Poročilo: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Odbor za proračunski nadzor

44 À • Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti
financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2686(RSP)]

48 À • Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2691(RSP)]
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127 • Razglasitev izida

125 • Drugo glasovanje

67 • Glasovanje o predlogih sprememb

121 À«««II - Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje

Priporočilo za drugo obravnavo: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za
napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za
izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Odbor za promet in turizem

122 À«««II - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi

Priporočilo za drugo obravnavo: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in
tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede
določanja položaja s tahografi

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Odbor za promet in turizem

123 À«««II - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

Priporočilo za drugo obravnavo: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za
njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Odbor za promet in turizem

76 • Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018

Poročilo: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
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