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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



Petek, 13. november 2020

 

 

09:00 - 10:15     Prvo glasovanje

 

12:45      Razglasitev izida 

 

14:00 - 15:15     Drugo glasovanje
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09:00 - 10:15 Prvo glasovanje

12:45 Razglasitev izida

14:00 - 15:15 Drugo glasovanje

17:30 Razglasitev izida

68 • Končno glasovanje

28 À«««I - Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)

Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

25 À - Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora

Poročilo: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

69 • Glasovanje o predlogih sprememb

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU

77 • Predlogi resolucij – vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo

79 • Končno glasovanje

61 À«««I - Program InvestEU

Poročilo: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

27 À - Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo

Predlogi resolucij

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17:30      Razglasitev izida 
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