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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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1 1Ponedjeljak, 8. veljače 2021.

679.108/OJ 679.108/OJ

17:00 - 22:30 Rasprave

18:30 - 19:45 Glasovanje

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

27 À • Europska središnja banka - Godišnje izvješće za 2020.

Izvješće: Sven Simon (A9-0002/2021)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2020.

[2020/2123(INI)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

U nazočnosti Christine Lagarde, predsjednice Europske središnje banke

19 À • Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

Izvješće: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Izvješće o Novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

[2020/2077(INI)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

29 À • Provedba Direktive o suzbijanju trgovanja ljudima

Izvješće: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Izvješće o provedbi Direktive 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i
zaštiti njegovih žrtava

[2020/2029(INI)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

43 À • Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i
otpornost

Usmeno pitanje

[2020/2818(RSP)]

18 À • Smanjenje nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč zaposlenju

Izvješće: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Izvješće o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč
zaposlenju

[2019/2188(INI)]

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

83 À • Utjecaj COVID-a 19 na mlade i sport

Usmeno pitanje

[2020/2864(RSP)]
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54 À • Provedba članka 43. Direktive o postupcima azila

Izvješće: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Izvješće o provedbi članka 43. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća
od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje
međunarodne zaštite

[2020/2047(INI)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

28 À • Javni pristup dokumentima za razdoblje od 2016. do 2018.

Izvješće: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Izvješće o javnom pristupu dokumentima (članak 122. stavak 7. Poslovnika) -
Godišnje izvješće za razdoblje od 2016. do 2018.

[2019/2198(INI)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Članak 122. stavak 7. Poslovnika

72 • Napomena: Raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana

102 • Tajno glasovanje

133 • Imunitet

95 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Álvaru Amaru

Izvješće: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Álvaru Amaru

[2019/2150(IMM)]

Odbor za pravna pitanja

134 • Imenovanje

81 - Europska središnja banka: imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora

Izvješće: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Izvješće o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske
središnje banke

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

96 • Jedinstveno glasovanje

55 «««I - Nadzor nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

Izvješće: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja
(kodificirani tekst)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Odbor za pravna pitanja
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73 • Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)

63 6 «««I - Obveza iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje

Izvješće:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Odbor za promet i turizam

Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)

64 6 «««I - Privremene mjere u pogledu valjanosti certifikata i licencija (Omnibus II)

Izvješće:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Odbor za promet i turizam

Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)

103 • Zahtjev za glasovanje o amandmanima, a ne o privremenom sporazumu (članak 59. stavak 3.
Poslovnika)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost
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