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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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17:00 - 21:30     Razprave

 
Skupna razprava - Stanje malih in srednjih podjetij v Uniji

 
Zaključek skupne razprave

 

Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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17:00 - 21:30 Razprave

18:00 - 19:15 Glasovanje

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

76 • Stanje malih in srednjih podjetij v Uniji

Izjava Komisije

[2021/2709(RSP)]

75 • Izvajanje agende za boljše pravno urejanje/cilj zmanjšanja upravnega bremena

Izjava Komisije

[2021/2710(RSP)]

27 À • Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

Poročilo: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2020

[2020/2223(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À • Vidik spola v kohezijski politiki

Poročilo: Monika Vana (A9-0154/2021)

Poročilo o vidiku spola v kohezijski politiki

[2020/2040(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

53 À • Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša
življenja

Poročilo: César Luena (A9-0179/2021)

Poročilo o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša
življenja

[2020/2273(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



 

18:00 - 19:15     Glasovanje
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152 À«««II • Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole

Priporočilo za drugo obravnavo: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo
za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

[07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

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

160 • Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

169 «««I - Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU)
2016/1628)

Poročilo:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

106 • Glasovanje o začasnih sporazumih

28 À«««I - Posledične spremembe sistema ETIAS: policijsko in pravosodno sodelovanje

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih
informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) 2019/816

[COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

21 À«««I - Posledične spremembe sistema ETIAS: meje in vizumi

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih
informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št.
767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861

[COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

150 • Eno samo glasovanje

52 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/003 DE/GMH
Guss – Nemčija

Poročilo: Jens Geier (A9-0189/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Nemčija

[COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)]

Odbor za proračun
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51 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/005 BE/Swissport
– Belgija

Poročilo: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije – EGF/2020/005 BE/Swissport

[COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD)]

Odbor za proračun

58 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/004 NL/KLM –
Nizozemska

Poročilo: Monika Vana (A9-0187/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2020/004 NL/The
Netherlands KLM

[COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD)]

Odbor za proračun

57 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/007 FI/Finnair –
Finska

Poročilo: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska - EGF/2020/007 FI/Finnair)

[COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD)]

Odbor za proračun

155 • Glasovanje o predlogih sprememb

157 • Posledične spremembe sistema ETIAS: ECRIS-TCN

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)
[2019/0001B(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


	Ponedeljek, 7. junij 2021
	17:00 - 21:30     Razprave
	Skupna razprava - Stanje malih in srednjih podjetij v Uniji
	Kratka predstavitev naslednjega poročila:

	18:00 - 19:15     Glasovanje


