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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 - 11:00 Razprave

09:45 - 11:00 Prvo glasovanje

13:30 Razglasitev izida

14:15 - 15:30 Drugo glasovanje

18:00 Razglasitev izida

137 • Razglasitev izida

91 • Počastitev spomina na Srebrenico – 25. obletnica

Izjava Komisije

[2020/2705(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

95 À • Kulturna obnova Evrope

Izjava Komisije

[2020/2708(RSP)]

Glasovanje bo septembra

39 • Vloga kohezijske politike pri obvladovanju socialno-gospodarskih posledic
pandemije COVID-19

Vprašanje za ustni odgovor

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Vloga kohezijske politike pri obvladovanju socialno-gospodarskih posledic pandemije COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Prvo glasovanje

98 • Končno glasovanje

49 À« - Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: José Gusmão (A9-0124/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
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53 À - Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči
beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 -
Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in
Turčiji

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Odbor za proračun

92 À - Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za
nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Odbor za proračun

45 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Celovit evropski pristop k shranjevanju energije

Poročilo: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Poročilo o celovitem evropskem pristopu k shranjevanju energije

[2019/2189(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

37 À - Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Predlogi resolucij

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Razprava: 10/02/2020)

99 • Glasovanje o predlogih sprememb

84 • 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

141 • ***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
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136 • Razglasitev izida

133 • Drugo glasovanje

89 • Končno glasovanje

52 À - Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in
terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija

Poročilo: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in Komisiji glede sklenitve sporazuma o izmenjavi
osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim
dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata Evropska unija in Nova Zelandija

[2020/2048(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

96 À - Trajnostna strategija za kemikalije

Predlogi resolucij

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU)
2016/1628)

Poročilo:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

139 À«««I - 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

Poročilo:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

Predlogi resolucij

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020,
B9-0220/2020, B9-0221/2020

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