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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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Skupna razprava - Zdravje in preprečevanje bolezni

 
Zaključek skupne razprave

 

Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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17:00 - 21:30 Razprave

18:30 - 19:45 Glasovanje

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

45 À«««I • Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Poročilo: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje
bolezni

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

32 À«««I • Resne čezmejne grožnje za zdravje

Poročilo: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih
grožnjah za zdravje in o razveljavitvi Sklepa št. 1082/2013/EU

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

58 À • Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce - nove oblike
zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem

Poročilo: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Poročilo o poštenih delovnih pogojih, pravicah in socialni zaščiti za platformne delavce –
nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem

[2019/2186(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

34 À • Ribištvo v prihodnosti

Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Poročilo o ribištvu v prihodnosti: privabljanje nove generacije delavcev v ribiško
industrijo in ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih

[2019/2161(INI)]

Odbor za ribištvo
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17 • Razvoj prometa po celinskih plovnih poteh v Evropi, ki bo kos izzivom
prihodnosti

Poročilo: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Poročilo o razvoju prometa po celinskih plovnih poteh v Evropi, ki bo kos izzivom
prihodnosti

[2021/2015(INI)]

Odbor za promet in turizem

12 • Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti

Poročilo: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Poročilo Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti

[2020/2120(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

52 • Nov pristop do pomorske strategije za Atlantik

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Poročilo o novem pristopu do pomorske strategije za Atlantik

[2020/2276(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

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

88 • Glasovanje o začasnem sporazumu

56 À«««I - Žlahtniteljske pravice v Skupnosti: podaljšanje njihovega trajanja za nekatere vrste

Poročilo: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podaljšanju trajanja žlahtniteljskih pravic v
Skupnosti za vrsto beluš ter skupine vrst cvetoče čebulice, grmasto jagodičje in okrasne lesnate rastline

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

48 • Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

66 À«««I - Čezmejna infrastruktura, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod
Rokavskim prelivom

Poročilo:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Odbor za promet in turizem

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

87 • Tajno glasovanje

Imuniteta
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78 - Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Guya Verhofstadta

Poročilo: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Guya Verhofstadta

[2021/2030(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

100 • Eno samo glasovanje

53 « - Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji

Poročilo: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z
odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Odbor za razvoj

(Glasovanje: 31/01/2019)

47 - Pravice oseb LGBTIQ v EU

Predlog resolucije

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Člen 227 Poslovnika
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