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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, 28. april 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:00 - 13:00     Razprave (ali po razglasitvi izida)
 
Skupna razprava - Digitalno zeleno potrdilo

 
Zaključek skupne razprave
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09:00 Razglasitev izida

09:00 - 13:00 Razprave (ali po razglasitvi izida)

13:00 - 14:15 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

19:55 - 21:10 Drugo glasovanje

20:30 - 23:30 Razprave

156 À«««I • Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

157 À«««I • Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

237 À • Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2654(RSP)]

79 À • Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo
digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

Poročilo: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo
digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

[2021/2010(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



13:00 - 14:15     Prvo glasovanje

 

15:00 - 20:00     Razprave
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163 • Glasovanje o predlogih sprememb

164 • Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

165 • Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Obdavčitev digitalnega gospodarstva:
pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

166 • Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti

Predlogi resolucij
[2021/2611(RSP)]

235 • Drugi sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnicah

234 • Končno glasovanje

63 À«««I - Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Poročilo: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Odbor za ribištvo

30 À - Varstvo tal

Predlogi resolucij

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski
napadi v Češki republiki

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

[2021/2642(RSP)]

179 À • Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta
in nacionalnih parlamentov

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

[2021/2644(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju



 

19:00      Razglasitev izida 

 

19:55 - 21:10     Drugo glasovanje
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178 À • Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji

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

[2021/2643(RSP)]

162 À • Odnosi med EU in Indijo

Poročilo: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih
med EU in Indijo

[2021/2023(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 118 Poslovnika

169 • Končno glasovanje

156 À«««I - Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

157 À«««I - Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

79 À - Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in
morebitni evropski digitalni davek

Poročilo: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

155 À - Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti

Predlogi resolucij

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Razprava: 25/03/2021)

225 • Glasovanje o predlogih sprememb

226 • Odnosi med EU in Indijo

Poročilo: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Odbor za zunanje zadeve



 

20:30 - 23:30     Razprave
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248 • Tretji sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnici

154 À«««II • Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

Priporočilo za drugo obravnavo: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi zaradi sprejetja uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

60 À«««II • Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu

Priporočilo za drugo obravnavo: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem
prometu (prenovitev)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Odbor za promet in turizem

176 À • Evropsko jamstvo za otroke

Vprašanja za ustni odgovor

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Evropsko jamstvo za otroke

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Evropsko jamstvo za otroke

[2021/2605(RSP)]
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