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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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08:30 - 11:30     Razprave

 

09:30 - 10:45     Prvo glasovanje
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08:30 - 11:30 Razprave

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

11:30 - 12:00 Slavnostna seja

12:00 - 14:00 Razprave

13:00 Razglasitev izida

14:30 - 15:45 Drugo glasovanje

18:15 Razglasitev izida

26 À«««I • Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska
podnebna pravila)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 06/10/2020, glasovanje: 07/10/2020)

74 • Glasovanje o začasnem sporazumu

26 À«««I - Evropska podnebna pravila

Poročilo: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 06/10/2020, glasovanje: 07/10/2020)

75 • Eno samo glasovanje

43 « - Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

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

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

76 • Glasovanje o predlogih sprememb

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06)  Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument
za upravljanje meja in vizume za obdobje 2021–2027

78 • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 2021–2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Odbor za regionalni razvoj



 

11:30 - 12:00     Slavnostna seja

 

12:00 - 14:00     Razprave
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79 • 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)
[2018/0199(COD)]
Odbor za regionalni razvoj

80 • Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020

Poročilo: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

81 • 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

82 • 25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju)

Predlogi resolucij
[2019/2850(RSP)]

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

Poročilo: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Odbor za pravne zadeve

84 • Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

Poročilo: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

85 • Nagovor generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Antónia Guterresa

27 À«««I • Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

Poročilo: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v
javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

55 • Nujna potreba po zaključku postopka imenovanj za polno delovanje Evropskega
javnega tožilstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2751(RSP)]



13:00      Razglasitev izida 

 

14:30 - 15:45     Drugo glasovanje
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89 • Glasovanje o začasnem sporazumu

27 À«««I - Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

Poročilo: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

72 • Končno glasovanje

37 À«««I - 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)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede
uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se
zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

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

[2021/2025(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

20 À - 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

54 À - 25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju)

Predlogi resolucij

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[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)

[2020/2262(INI)]

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



18:15      Razglasitev izida 
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