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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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08:30 - 13:00     Razprave

 

13:00 - 14:15     Prvo glasovanje
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08:30 - 13:00 Razprave

13:00 - 14:15 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

74 • Globalna strategija EU za cepljenje proti covidu-19

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2500(RSP)]

54 À • Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

Poročilo: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Poročilo o pregledu smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Odbor za promet in turizem

77 • Humanitarne razmere za begunce in migrante na zunanjih mejah EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2503(RSP)]

62 • Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

83 • Eno samo glasovanje

55 ««« - Sporazum o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi
škodljivimi snovmi (Bonski sporazum): razširitev stvarnega in geografskega področja njegove
uporabe

Priporočilo: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sprememb Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru
onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum) v zvezi z
razširitvijo področja uporabe navedenega sporazuma in o pristopu Kraljevine Španije k navedenemu
sporazumu

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

84 • Glasovanje o začasnih sporazumih



 

15:00 - 20:00     Razprave
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52 À«««I - Izvzetje nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitev nadomestnih referenčnih
vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale

Poročilo: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z
izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih
vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

67 À«««I - Instrument za tehnično podporo

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

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

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À«««I - Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

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

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

Odbor za mednarodno trgovino

92 • Glasovanje o predlogih sprememb

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med
državami članicami

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto
kulturne dediščine

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Umetna inteligenca: tolmačenje in uporaba mednarodnega
prava

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Spremljanje uporabe prava EU za leta 2017, 2018 in 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

117 À • Aretacija Alekseja Navalnega

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

[2021/2513(RSP)]

64 • Izboljšanje zunanjega delovanja EU v Latinski Ameriki in v karibskih državah po
zadnji medministrski konferenci EU-LAK

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

[2020/2915(RSP)]



Skupna razprava - Skupna zunanja, varnostna in obrambna politika (člen 36 PEU)

ter človekove pravice

 
Zaključek skupne razprave

 

19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje
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20 À • Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2020

Poročilo: David McAllister (A9-0266/2020)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2020

[2020/2206(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

19 À • Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2020

Poročilo: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2020

[2020/2207(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

13 À • Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika EU na tem področju –
letno poročilo za leto 2019

Poročilo: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na
tem področju – letno poročilo za leto 2019

[2020/2208(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

82 À • Nedavno dogajanje v venezuelski narodni skupščini

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Povezljivost in odnosi med EU in Azijo

Poročilo: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Poročilo o povezljivosti in odnosih med EU in Azijo

[2020/2115(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

93 • Glasovanje o predlogih sprememb

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno
poročilo 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno
poročilo 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika EU na
tem področju – letno poročilo za leto 2019
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