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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



Torek, 6. oktober 2020

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:15 - 13:00     Razprave
 
Skupna razprava - Zasedanji Evropskega sveta 1. in 2. oktobra ter 15. in 16. oktobra

2020

 
Zaključek skupne razprave

 

10:30 - 11:45     Prvo glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

09:15 - 13:00 Razprave

10:30 - 11:45 Prvo glasovanje

14:15 Razglasitev izida

15:00 - 17:00 Razprava

17:45 - 19:00 Drugo glasovanje

52 • Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2020/2787(RSP)]

53 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2788(RSP)]

19 À • Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Poročilo o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki

[2019/2157(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

99 • Glasovanje o predlogih sprememb

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in
temeljne pravice

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018



14:15      Razglasitev izida 

 

15:00 - 17:00     Razprava

 

17:45 - 19:00     Drugo glasovanje
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44 À«««I • Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska
podnebna pravila)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

100 • Glasovanje o predlogih sprememb

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov
žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednost semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki
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