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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



Četrtek, 16. september 2021

 

 

09:00      Razglasitev izida 

 

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

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 144 Poslovnika)
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09:00 Razglasitev izida

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

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

13:00 Razglasitev izida

13:45 - 15:00 Drugo glasovanje

14:30 - 16:30 Razprava

16:30 Razglasitev izida

74 • Sankcije Združenih držav Amerike in pravna država

Vprašanje za ustni odgovor

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Sankcije Združenih držav Amerike in pravna država

[2021/2868(RSP)]

75 À • Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih
arabskih emiratih

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Prvo glasovanje
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103 • Glasovanje o predlogih sprememb

104 • Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi

Predlogi resolucij
[2021/2872(RSP)]

105 • Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij
[2021/2873(RSP)]

106 • Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

Predlogi resolucij
[2021/2874(RSP)]

107 • Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

Poročilo: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

108 • Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij
[2021/2877(RSP)]

109 • Razmere v Libanonu

Predlogi resolucij
[2021/2878(RSP)]

110 • Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem

Predlogi resolucij
[2021/2880(RSP)]

111 • Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah
EU

Poročilo: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Odbor za ustavne zadeve

102 • Končno glasovanje

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)

[2021/2035(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov



13:00      Razglasitev izida 

 

13:45 - 15:00     Drugo glasovanje
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101 • Končno glasovanje

75 À - Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi

Predlogi resolucij

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

Predlogi resolucij

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

Poročilo: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

81 À - Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Razmere v Libanonu

Predlogi resolucij

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah
EU

Poročilo: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Poročilo o ustanovitvi neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v
institucijah EU

[2020/2133(INI)]

Odbor za ustavne zadeve



14:30 - 16:30     Razprava

 

16:30      Razglasitev izida 
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62 À • Preglednost EU pri razvoju, nakupu in distribuciji cepiv proti covidu-19

Vprašanje za ustni odgovor

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Odbor za peticije
Komisija
Preglednost EU pri razvoju, nakupu in distribuciji cepiv proti covidu-19

[2021/2678(RSP)]

Glasovanje bo oktobra
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