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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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73 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

34 À • Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami

Poročilo: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Poročilo o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami
članicami

[2019/2207(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

56 • Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2019

[2020/2866(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja

21 À • Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

Poročilo: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Poročilo o krepitvi enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

[2020/2020(INI)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

14 À • Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine

Poročilo: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Poročilo o zagotavljanju uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine

[2019/2194(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

67 À«««I • Instrument za tehnično podporo

Poročilo: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za
tehnično podporo

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

69 À • Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa

Poročilo: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Poročilo na temo Več rib v morju? Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven
največjega trajnostnega donosa, vključno z območji obnove ribjih staležev in morskimi
zavarovanimi območji

[2019/2162(INI)]

Odbor za ribištvo
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16 À«««I • Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

Poročilo: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in
uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino
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