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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



Sreda, 7. oktober 2020

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:15 - 13:00     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 Razprave

17:15 - 18:30 Drugo glasovanje

91 • Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem
Karabahu

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Razmere v Iranu

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

[2020/2203(INS)]

75 - Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Končno glasovanje

39 À - Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Poročilo: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

14:15 

 

15:00 - 17:00     Razprave

 
Skupna razprava - Finančne storitve

 
Zaključek skupne razprave
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18 À - Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

Poročilo: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

[2019/2197(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

129 • Glasovanje o predlogih sprememb

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

131 • Razglasitev izida

50 • Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in
nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri
kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev,
institucij in trgov

[2020/2034(INL)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

48 À • Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja
kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za
male vlagatelje

Poročilo: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja
kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male
vlagatelje

[2020/2036(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



17:15 - 18:30     Drugo glasovanje
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106 • Končno glasovanje

44 À«««I - Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

97 À«««I - Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in
enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

Poročilo: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede
enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti
semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

83 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E
171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih
za dojenčke in majhne otroke

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

102 • Glasovanje o predlogih sprememb

114 • (TRAN) – Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru
pod Rokavskim prelivom

115 • (TRAN) – Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod
Rokavskim prelivom

117 • Predlogi resolucij – Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri
kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši
dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za
male vlagatelje
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