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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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08:45 

 

09:00 - 10:15     Prvo glasovanje

 

12:45 

 

13:15 - 14:30     Drugo glasovanje
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08:45 Razglasitev izida

09:00 - 10:15 Prvo glasovanje

12:45 Razglasitev izida

13:15 - 14:30 Drugo glasovanje

17:00 Razglasitev izida

140 • Razglasitev izida

116 • Končno glasovanje

34 À - Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU

Poročilo: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

117 • Glasovanje o predlogih sprememb

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Skupna kmetijska politika - sprememba uredbe o skupni
ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb

136 • Razglasitev izida

142 • Končno glasovanje

19 À«««I - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se
financirajo iz EKJS in EKSRP

Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

20 À«««I - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje

Poročilo: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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21 À«««I - Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in
drugih uredb

Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

137 • Razglasitev izida
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