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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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15:00 - 20:00     Razprave

 
Skupna razprava - Priprava Evropskega sveta in ponovni zagon deklaracije z Malte

 
Zaključek skupne razprave

 
Skupna razprava - Skupne določbe in kohezijska politika
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15:00 - 20:00 Razprave

17:00 - 18:15 Glasovanje

20:30 Razglasitev izida

20:30 - 23:00 Razprave (ali po razglasitvi izida)

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

44 • Priprava zasedanja Evropskega sveta 24. in 25. junija 2021

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2719(RSP)]

67 • Ponovni zagon izjave z Malte in uporaba učinkovitega solidarnostnega
mehanizma

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2755(RSP)]

53 • Prihodnost odnosov med EU in Švico

Izjava Komisije

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo,
ribištvo in akvakulturo ter finančna pravila zanje in za Sklad za azil in
migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in
vizumsko politiko 2021–2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo,
ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in
vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za
upravljanje meja in vizumsko politiko

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Odbor za regionalni razvoj



 
Zaključek skupne razprave

 

17:00 - 18:15     Glasovanje
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49 À«««II • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 2021–2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj in Kohezijskem skladu

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

48 À«««II • Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga
podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in instrumenti za
zunanje financiranje 2021–2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj
„evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za
regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

61 À • Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020

Poročilo: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Poročilo o poročilu Komisije o stanju pravne države za leto 2020

[2021/2025(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

59 À • Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

Poročilo: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Poročilo o poročilih Komisije o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

[2019/2171(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

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

87 • Glasovanje o predlogu v skladu s členom 197 Poslovnika

88 • Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

Poročilo: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

69 • Glasovanje o začasnem sporazumu
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30 À«««I - Ukrepi za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo
severozahodnega Atlantika (NAFO)

Poročilo: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se
uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Odbor za ribištvo

70 • Eno samo glasovanje

33 «««I - Čezmejna plačila v Uniji (kodifikacija)

Poročilo: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Uniji (kodificirano
besedilo)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Sporazum med EU in Tajsko: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU
CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Poročilo: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko  na
podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo
koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz
Evropske unije

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

11 ««« - Sporazum med EU in Indonezijo: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU
CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Priporočilo: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in
trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV,
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

31 ««« - Sporazum med EU in Argentino: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU
CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Priporočilo: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko unijo in Argentinsko republiko na podlagi člena XXVIII v zvezi s spremembo koncesij za vse
tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

20:30      Razglasitev izida 

 

20:30 - 23:00     Razprave (ali po razglasitvi izida)
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62 - Izzivi in priložnosti za ribiški sektor v Črnem morju

Poročilo: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Poročilo o izzivih in priložnostih za ribiški sektor v Črnem morju

[2019/2159(INI)]

Odbor za ribištvo

52 À - Vloga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči EU pri odpravljanju posledic pandemije
COVID-19

Poročilo: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Poročilo o vlogi razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči EU pri odpravljanju posledic pandemije
COVID-19

[2020/2118(INI)]

Odbor za razvoj

71 • Glasovanje o predlogih sprememb

86 • Uradni nadzor nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, da se zagotovi skladnost s prepovedjo
nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

Poročilo: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

20 À • Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

Poročilo: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Poročilo o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z
zdravjem žensk

[2020/2215(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

43 « • Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

Poročilo: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko
visokozmogljivostno računalništvo

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko



 

Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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54 À • 25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v
Nairobiju)

Vprašanje za ustni odgovor

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Odbor za razvoj
Svet
25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) – vrh v Nairobiju

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Odbor za razvoj
Komisija
25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) – vrh v Nairobiju

[2019/2850(RSP)]

64 À • Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost – poročilo o boljši pripravi
zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019

Poročilo: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Poročilo o ustreznosti predpisov Evropske unije ter subsidiarnost in sorazmernost –
poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019

[2020/2262(INI)]

Odbor za pravne zadeve
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