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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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17:00 - 22:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

55 À • Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v
razvoju pri uresničevanju Agende 2030

Poročilo: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Poročilo o vlogi razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v
državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030

[2020/2274(INI)]

Odbor za razvoj

48 À • Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih
organih na področju kazenskih zadev

Poročilo: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Poročilo o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih
organih na področju kazenskih zadev

[2020/2016(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

47 À • Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke

Poročilo: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Poročilo o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke

[2019/2166(INI)]

Odbor za pravne zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

20 À • Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

Poročilo: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Poročilo o zaščiti invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

[2020/2209(INI)]

Odbor za peticije

50 À • Okvir politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila
za naslednje korake v smeri „vizije nič“

Poročilo: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Poročilo o okviru politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 –
priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“

[2021/2014(INI)]

Odbor za promet in turizem



Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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42 À • Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju

Poročilo: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Poročilo o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji
koraki

[2019/2178(INI)]

Odbor za ribištvo
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