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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, 20. januar 2021

 

 

08:30      Razglasitev izida 

 

08:30 - 10:30     Razprave (ali po razglasitvi izida)

 

10:30 - 13:00     Razprave

 

13:00 - 14:15     Prvo glasovanje
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08:30 Razglasitev izida

08:30 - 10:30 Razprave (ali po razglasitvi izida)

10:30 - 13:00 Razprave

13:00 - 14:15 Prvo glasovanje

15:00 - 19:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

76 • Inavguracija novega predsednika ZDA in aktualne politične razmere

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2021/2502(RSP)]

59 • Predstavitev programa dejavnosti portugalskega predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2928(RSP)]

85 • Končno glasovanje

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

Poročilo: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

21 À - Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

Poročilo: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[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)

[2019/2194(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje



 

15:00 - 19:00     Razprave
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29 À - Umetna inteligenca: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava

Poročilo: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Poročilo o umetni inteligenci: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava, ki velja za EU pri civilni in
vojaški rabi te tehnologije, ter pristojnost države pri rabi te tehnologije zunaj kazenskega pravosodja

[2020/2013(INI)]

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Odbor za promet in turizem

47 À - Spremljanje uporabe prava EU za leta 2017, 2018 in 2019

Poročilo: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije za leta 2017, 2018 in 2019

[2019/2132(INI)]

Odbor za pravne zadeve

20 À - Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2020

Poročilo: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

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

Poročilo: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[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)

[2020/2208(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

90 • Glasovanje o predlogih sprememb

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) – Povezljivost in odnosi med EU in Azijo

66 • Socialna kriza in brezposelnost med pandemijo covida-19 ter odziv EU v načrtu za
okrevanje in večletnem finančnem okviru

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje
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53 À«««I • FEAD: posebni ukrepi za reševanje krize zaradi COVID-19

Poročilo: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

26 À • Dostojna in cenovno dostopna stanovanja za vse

Poročilo: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Poročilo o dostopu do dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj za vse

[2019/2187(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

28 À • Pravica do odklopa

Poročilo: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Poročilo s priporočili Komisiji o pravici do odklopa

[2019/2181(INL)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

70 À • Reforma seznama davčnih oaz EU

Vprašanja za ustni odgovor

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Svet
Reforma seznama davčnih oaz EU

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Reforma seznama davčnih oaz EU

[2020/2863(RSP)]

75 • Premajhna preglednost pri imenovanjih Sveta v Evropsko javno tožilstvo

Izjava Sveta

[2021/2501(RSP)]

86 • Glasovanje o začasnem sporazumu

53 À«««I - FEAD: posebni ukrepi za reševanje krize zaradi COVID-19

Poročilo: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

87 • Glasovanje o predlogih sprememb

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) – Dostojna in cenovno dostopna stanovanja za vse
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106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) – Pravica do odklopa

107 • Predlogi resolucij – Reforma seznama davčnih oaz EU
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