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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



Četrtek, 10. junij 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

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

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 144 Poslovnika)
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693.498/OJ 693.498/OJ

09:00 Razglasitev izida

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

09:45 - 11:00 Prvo glasovanje

13:00 Razglasitev izida

13:45 - 15:00 Drugo glasovanje

14:30 - 16:30 Razprave

16:30 Razglasitev izida

37 À • Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

[2021/2633(RSP)]

Člen 222(8) Poslovnika

90 À • Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

Vprašanje za ustni odgovor

Sabine Verheyen (O-000036/2021 - B9-0023/21)
Odbor za kulturo in izobraževanje
Komisija
Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

[2021/2708(RSP)]

103 À • Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da
maroške oblasti v migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike

B9-0323/2021, Skupna resolucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021,
B9-0353/2021, B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À • Razmere na Šrilanki, zlasti aretacije na podlagi zakona o preprečevanju
terorizma

B9-0354/2021, Skupna resolucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021,
B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À • Uvrstitev nemških nevladnih organizacij na ruski seznam nezaželenih
organizacij in pridržanje Andreja Pivovarova

B9-0322/2021, Skupna resolucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021,
B9-0351/2021, B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]



09:45 - 11:00     Prvo glasovanje
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141 • Glasovanje o predlogih sprememb

142 • Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v
migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike

Predlogi resolucij
[2021/2747(RSP)]

143 • Razmere na Šrilanki, zlasti aretacije na podlagi zakona o preprečevanju terorizma

Predlogi resolucij
[2021/2748(RSP)]

144 • Uvrstitev nemških nevladnih organizacij na ruski seznam nezaželenih organizacij in pridržanje
Andreja Pivovarova

Predlogi resolucij
[2021/2749(RSP)]

134 • Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Predlogi resolucij
[2021/2745(RSP)]

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

Predlogi resolucij
[2021/2741(RSP)]

137 • Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij
[2021/2712(RSP)]

145 • Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

Predlogi resolucij
[2021/2633(RSP)]

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

Poročilo: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)
[2019/2164(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

147 • Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

Predlogi resolucij
[2021/2708(RSP)]

149 • Končno glasovanje

78 À - Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

Predlogi resolucij

B9-0305/2021

[2021/2568(RSP)]



 

13:00      Razglasitev izida 

 

13:45 - 15:00     Drugo glasovanje
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74 À - Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Predlogi resolucij

B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

[2021/2711(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021,
B9-0337/2021, B9-0338/2021

[2021/2738(RSP)]

115 • Končno glasovanje

103 À - Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v
migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike

Predlogi resolucij

B9-0323/2021, Skupna resolucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021,
B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À - Razmere na Šrilanki, zlasti aretacije na podlagi zakona o preprečevanju terorizma

Predlogi resolucij

B9-0354/2021, Skupna resolucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021,
B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À - Uvrstitev nemških nevladnih organizacij na ruski seznam nezaželenih organizacij in pridržanje
Andreja Pivovarova

Predlogi resolucij

B9-0322/2021, Skupna resolucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021,
B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]

101 À - Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0341/2021, B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021,
B9-0346/2021

[2021/2745(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0328/2021, B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021,
B9-0340/2021, B9-0344/2021

[2021/2741(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Razprave

 

16:30      Razglasitev izida 
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73 À - Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij

B9-0321/2021, Skupna resolucija B9-0324/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021,
B9-0327/2021, B9-0329/2021

[2021/2712(RSP)]

37 À - Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

Predlogi resolucij

B9-0296/2021, B9-0302/2021

[2021/2633(RSP)]

Člen 222(8) Poslovnika

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

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

[2019/2164(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

90 À - Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

Predlogi resolucij

B9-0316/2021

[2021/2708(RSP)]

64 • Avtizem in vključujoče zaposlovanje

Vprašanje za ustni odgovor

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania
Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão (O-000017/2021 - B9-0017/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Avtizem in vključujoče zaposlovanje

[2020/2585(RSP)]
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