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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, 9. junij 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

09:00 - 11:50     Razprave (ali po razglasitvi izida)

 

12:00 - 12:30     (Podelitev nagrade občinstva Lux)

 

12:45 - 14:00     Prvo glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

09:00 - 11:50 Razprave (ali po razglasitvi izida)

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade občinstva Lux)

12:45 - 14:00 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

20:30 - 22:30 Razprave

100 • Sklepi izrednega zasedanja Evropskega sveta 24. in 25. maja 2021

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2021/2743(RSP)]

84 • Priprava vrha skupine G7 od 11. do 13. junija in vrha EU-ZDA

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2715(RSP)]

114 • Končno glasovanje

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

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

[2020/2128(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 118 Poslovnika

125 • Glasovanje o predlogih sprememb

148 • ***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) – Instrument za
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–2027 – Evropa v svetu

130 • Nasprotje interesov pri češkem predsedniku vlade

Predlogi resolucij
[2021/2671(RSP)]

(Razprava: 19. 5. 2021)



 

15:00 - 20:00     Razprave

 
Skupna razprava - Kibernetski napadi v EU

 
Zaključek skupne razprave
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131 • Obravnavanje globalnega izziva, ki ga predstavlja COVID-19: učinki opustitve sporazuma TRIPS
Svetovne trgovinske organizacije na cepiva proti COVID-19, zdravljenje, opremo in proizvodno
zmogljivost v državah v razvoju

Predlogi resolucij
[2021/2692(RSP)]

(Razprava: 19. 5. 2021)

74 À • Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2711(RSP)]

85 • Nadaljnje ukrepanje po socialnem vrhu v Portu dne 7. maja 2021

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2714(RSP)]

77 • Nedavni kibernetski napadi na institucije EU in občutljive nacionalne javne in
zasebne institucije

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2713(RSP)]

78 À • Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

Vprašanje za ustni odgovor

Cristian-Silviu Buşoi (O-000037/2021 - B9-0024/21)
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Komisija
Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

[2021/2568(RSP)]

59 • Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

Poročilo: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki
urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha
človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom

[2021/2053(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

V navzočnosti evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly

102 • Osemdeseta obletnica množičnih deportacij med 14. in 18. junijem 1941

Izjava Komisije

[2021/2746(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin



19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje
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138 • Glasovanje o predlogih sprememb

139 • Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

Predlogi resolucij
[2021/2568(RSP)]

129 • Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Predlogi resolucij
[2021/2711(RSP)]

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

Predlogi resolucij
[2021/2738(RSP)]

151 • Eno samo glasovanje

59 - Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

Poročilo: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

[2021/2053(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

109 • Končno glasovanje

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

69 À - Nasprotje interesov pri češkem predsedniku vlade

Predlogi resolucij

B9-0303/2021

[2021/2671(RSP)]

(Razprava: 19/05/2021)

70 À - Obravnavanje globalnega izziva, ki ga predstavlja COVID-19: učinki opustitve sporazuma TRIPS
Svetovne trgovinske organizacije na cepiva proti COVID-19, zdravljenje, opremo in proizvodno
zmogljivost v državah v razvoju

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021,
B9-0310/2021, B9-0311/2021

[2021/2692(RSP)]

(Razprava: 19/05/2021)



 

20:30 - 22:30     Razprave
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94 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za imidakloprid

B9-0313/2021

[2021/2705(RSP)]

95 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

B9-0312/2021

[2021/2706(RSP)]

71 • Ženske v politiki – boj proti zlorabi na spletu

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2704(RSP)]

48 À • Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja,
tehnologije, inženirstva in matematike

Poročilo: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Poročilo o spodbujanju enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

[2019/2164(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov
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