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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



Torek, 8. junij 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

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

 
Zaključek skupne razprave

1 1Torek, 8. junij 2021

693.498/OJ 693.498/OJ

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

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

20:30 - 22:30 Razprave

44 À«««I • Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

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

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Razprava: 28/04/2021, glasovanje: 28/04/2021)

45 À«««I • Digitalno zeleno potrdilo EU – 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

(Razprava: 28/04/2021, glasovanje: 28/04/2021)

97 • Stanje izvajanja časovnega načrta za vire lastnih sredstev

Izjava Komisije

[2021/2739(RSP)]

96 À • Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in
odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2738(RSP)]



13:00 - 14:15     Prvo glasovanje

 

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

121 • Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

Poročilo: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)
[2020/2223(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

122 • Vidik spola v kohezijski politiki

Poročilo: Monika Vana (A9-0154/2021)
[2020/2040(INI)]
Odbor za regionalni razvoj

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

Poročilo: César Luena (A9-0179/2021)
[2020/2273(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

156 • Končno glasovanje

22 À«««I - Posledične spremembe sistema ETIAS: ECRIS-TCN

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/816 in (EU)
2019/818 glede določitve pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene Evropskega
sistema za potovalne informacije in odobritve

[COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

98 À • Sistematično zatiranje v Belorusiji in njegove posledice za evropsko varnost po
ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle beloruske oblasti

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2741(RSP)]

73 À • Razmere v Afganistanu

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

[2021/2712(RSP)]

101 À • Človekove pravice in politične razmere na Kubi

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

[2021/2745(RSP)]



 

19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje

3 3Torek, 8. junij 2021

693.498/OJ 693.498/OJ

31 À • 75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov

Poročilo: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 75. in 76. zasedanju generalne
skupščine Organizacije združenih narodov

[2020/2128(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 118 Poslovnika

154 À«««II • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje za obdobje
2021–2027 – Evropa v svetu

Priporočilo za drugo obravnavo: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa
Juknevičienė (A9-0198/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi za sprejetje uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+)
in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013

[06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)]

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za razvoj

153 À«««II • Evropski socialni sklad plus (ESS+) 2021–2027

Priporočilo za drugo obravnavo: David Casa (A9-0197/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi za sprejetje uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+)
in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013

[06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

158 • Glasovanje o začasnih sporazumih

44 À«««I - Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar

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

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Razprava: 28/04/2021, glasovanje: 28/04/2021)

45 À«««I - Digitalno zeleno potrdilo EU – 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

(Razprava: 28/04/2021, glasovanje: 28/04/2021)

110 • Glasovanje o predlogih sprememb



 

20:30 - 22:30     Razprave
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124 • 75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov

Poročilo: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
[2020/2128(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

112 • Končno glasovanje

27 À - Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

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

[2020/2223(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

16 À - Vidik spola v kohezijski politiki

Poročilo: Monika Vana (A9-0154/2021)

[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)

[2020/2273(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

60 • Pravica Parlamenta do preiskave

Vprašanja za ustni odgovor

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000029/2021 - B9-0020/21)
Odbor za ustavne zadeve
Svet
Pravica Parlamenta do preiskave

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000030/2021 - B9-0021/21)
Odbor za ustavne zadeve
Komisija
Pravica Parlamenta do preiskave

[2021/2632(RSP)]

68 • Ribištvo in akvakultura v EU, ki sta odporna na podnebne spremembe

Vprašanje za ustni odgovor

Pierre Karleskind (O-000034/2021 - B9-0022/21)
Odbor za ribištvo
Komisija
Ribištvo in akvakultura v EU, ki sta odporna na podnebne spremembe

[2021/2699(RSP)]
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