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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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09:00 - 13:00     Razprava

 

13:00 - 14:15     Prvo glasovanje
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09:00 - 13:00 Razprava

13:00 - 14:15 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

20:30 - 23:00 Razprave

50 • Stanje v Uniji

Izjava predsednice Komisije

[2021/2763(RSP)]

94 • Eno samo glasovanje

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

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Odbor za proračun

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

95 • Glasovanje o začasnih sporazumih

46 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

(Glasovanje: 24/06/2021)

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

Poročilo: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Odbor za regionalni razvoj
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36 À«««I - Direktiva o modri karti EU

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

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

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

127 • Predlog zavrnitve stališča Sveta

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

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

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

Odbor za zunanje zadeve

96 • Končno glasovanje

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

Poročilo: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

116 • Glasovanje o predlogih sprememb

125 • Nasprotovanje v skladu s členom 111(3): merila za določitev protimikrobnih snovi, ki jih je treba
rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh

118 • Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

Poročilo: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

119 • Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

121 • Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

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

Poročilo: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



 

15:00 - 20:00     Razprave

 

19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje

3 3Sreda, 15. september 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

123 • Ribištvo v prihodnosti

Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Odbor za ribištvo

124 • Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem
testiranju in izobraževanju

Predlogi resolucij
[2021/2784(RSP)]

61 À • Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

Poročilo: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Poročilo o izvajanju zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij: doseženi napredek,
pridobljene izkušnje in preostale ovire

[2020/2046(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

84 • Škandal v zvezi z vohunsko programsko opremo Pegasus

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2879(RSP)]

85 À • Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2880(RSP)]

55 À • Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na
seznam iz člena 83(1) PDEU

Poročilo: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Poročilo s priporočili Komisiji o opredelitvi nasilja na podlagi spola kot novega področja
kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU

[2021/2035(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

97 • Eno samo glasovanje

70 ««« - Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov med EU in Zelenortskimi otoki

Priporočilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko
Zelenortski otoki o spremembi Sporazuma o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje
državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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68 «««I - Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o
varstvu osebnih podatkov

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta
2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

69 «««I - Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

Poročilo: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z
njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

71 ««« - Sporazum EU in Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

Priporočilo: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko
Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Odbor za promet in turizem

99 • Glasovanje o predlogih sprememb

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Opredelitev nasilja na podlagi spola
kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU

98 • Končno glasovanje

83 À - Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: merila za določitev protimikrobnih snovi, ki jih
je treba rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

Poročilo: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

44 À - Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 118 Poslovnika

54 À« - Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



 

20:30 - 23:00     Razprave
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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)

[2019/2186(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

34 À - Ribištvo v prihodnosti

Poročilo: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Odbor za ribištvo

60 À - Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem
testiranju in izobraževanju

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Razprava: 08/07/2021)

64 • Prispevek EU k preoblikovanju svetovnih prehranskih sistemov za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja

Vprašanje za ustni odgovor

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Odbor za razvoj
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Prispevek EU k preoblikovanju svetovnih prehranskih sistemov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja

[2021/2750(RSP)]

63 • Odprava negativnih socialnih posledic pandemije covida-19

Vprašanje za ustni odgovor

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Odprava negativnih socialnih posledic pandemije covida-19

[2021/2734(RSP)]


	Sreda, 15. september 2021
	09:00 - 13:00     Razprava
	13:00 - 14:15     Prvo glasovanje
	15:00 - 20:00     Razprave
	19:00      Razglasitev izida 
	20:00 - 21:15     Drugo glasovanje
	20:30 - 23:00     Razprave


