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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     Razprave

 

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

13:00 - 14:15 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

16:30 Razglasitev izida

20:00 - 21:15 Drugo glasovanje

20:30 - 23:00 Razprave

45 À • Prihodnost odnosov med EU in ZDA

Poročilo: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Poročilo o prihodnosti odnosov med EU in ZDA

[2021/2038(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

53 À • Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Glasovanje o začasnem sporazumu

30 À«««I - Okolje: Aarhuška uredba

Poročilo: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu
do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v
institucijah in organih Skupnosti

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 19/05/2021, glasovanje: 20/05/2021)

117 • Eno samo glasovanje

154 À - Predlog za oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini med EU in Združenim kraljestvom ter
določitev njene številčne sestave

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko

Priporočilo: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem
ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola
o izvajanju k navedenemu sporazumu

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Odbor za ribištvo

27 - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko (resolucija)

Poročilo: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije,
Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in
vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu

[2021/0037M(NLE)]

Odbor za ribištvo

74 - Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju
Evropske unije

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

POROČILO o predlogu za imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge
(ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

103 « - Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih
izdelkov na Kanarske otoke

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Poročilo o predlogu Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih
industrijskih izdelkov na Kanarske otoke

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Odbor za regionalni razvoj

121 • Glasovanje o predlogih sprememb

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

Poročilo: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Odbor za razvoj

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

Poročilo: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Vpliv nasilja v družini in pravic do
varstva in vzgoje na ženske in otroke



 

15:00 - 20:00     Razprave
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126 • 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)
[2021/2014(INI)]
Odbor za promet in turizem

127 • Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju

Poročilo: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Odbor za ribištvo

151 • Organ EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere:
zagotavljanje usklajenega pristopa EU k upravljanju prihodnjih zdravstvenih kriz
in vloga Evropskega parlamenta pri tem

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2916(RSP)]

54 À • Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

Poročilo: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Poročilo o poročilu o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

[2020/2045(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za razvoj

Odbor za proračun

46 À • Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU

Poročilo: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Poročilo o stanju zmogljivosti kibernetske obrambe EU

[2020/2256(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

108 À • Humanitarne razmere v Tigraju

Izjava Komisije

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

Poročilo: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Poročilo o Arktiki: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

[2020/2112(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



16:30      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:15     Drugo glasovanje
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118 • Končno glasovanje

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)

[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)

[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)

[2019/2166(INI)]

Odbor za pravne zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

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)

[2021/2014(INI)]

Odbor za promet in turizem

42 À - Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju

Poročilo: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Odbor za ribištvo

101 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
in difenokonazolom

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: tehnična merila za pregled za določitev pogojev,
pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali
prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje
bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Glasovanje o predlogih sprememb

120 • Prihodnost odnosov med EU in ZDA

Poročilo: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Odbor za zunanje zadeve



20:30 - 23:00     Razprave
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51 • Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka

Vprašanje za ustni odgovor

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Odbor za promet in turizem
Komisija
Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformacije in vloga družbenih platform

Vprašanje za ustni odgovor

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah
Komisija
Dezinformacije in vloga družbenih platform

[2021/2870(RSP)]
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