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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



Torek, 14. september 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

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

 
Skupna razprava - Naravne nesreče v Evropi

 
Zaključek skupne razprave

 

13:00 - 14:15     Glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

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

13:00 - 14:15 Glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:30 - 23:00 Razprave

79 • Predstavitev svežnja „Pripravljeni na 55“ po objavi poročila Medvladnega panela za
podnebne spremembe

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2875(RSP)]

73 • Naravne nesreče poleti leta 2021

Vprašanje za ustni odgovor

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Naravne nesreče poleti leta 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Posledice naravnih nesreč v Evropi zaradi podnebnih sprememb

Izjava Komisije

[2021/2876(RSP)]

51 • Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za
proračunsko leto 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Eno samo glasovanje

17 - Razvoj prometa po celinskih plovnih poteh v Evropi, ki bo kos izzivom prihodnosti

Poročilo: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Odbor za promet in turizem



 

15:00 - 20:00     Razprave

2 2Torek, 14. september 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

12 - Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti

Poročilo: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

52 - Nov pristop do pomorske strategije za Atlantik

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

91 • Glasovanje o predlogih sprememb

92 • Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Poročilo: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

93 • Resne čezmejne grožnje za zdravje

Poročilo: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

81 À • Razmere v Afganistanu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2021/2877(RSP)]

82 À • Razmere v Libanonu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2021/2878(RSP)]

44 À • Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o
usmeritvi političnih odnosov med EU in Rusijo

[2021/2042(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 118 Poslovnika

21 À • Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

Poročilo: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Poročilo o novi strategiji za odnose med EU in Kitajsko

[2021/2037(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



19:00      Razglasitev izida 

 

20:30 - 23:00     Razprave

 
Skupna razprava - Rezerva za prilagoditev na brexit

 
Zaključek skupne razprave
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36 À«««I • Direktiva o modri karti EU

Poročilo: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in
prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

86 À«««II • Vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 2021-2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Odbor za zunanje zadeve

11 À«««I • Rezerva za prilagoditev na brexit

Poročilo: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve
za prilagoditev na brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

43 • Predlog spremembe proračuna št. 1/2021: rezerva za prilagoditev na brexit

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2021
za proračunsko leto 2021 – rezerva za prilagoditev na brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Odbor za proračun
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