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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      Razglasitev izida 

 

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

 

13:00 - 14:45     Prvo glasovanje
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09:00 Razglasitev izida

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

13:00 - 14:45 Prvo glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

19:00 Razglasitev izida

20:00 - 21:45 Drugo glasovanje

20:30 - 21:30 Razprava

110 • Evropske rešitve za dvigovanje cen energije za podjetja in potrošnike: vloga
energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov ter odpravljanje energetske
revščine

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2904(RSP)]

130 • Končno glasovanje

45 À - Prihodnost odnosov med EU in ZDA

Poročilo: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

131 • Glasovanje o predlogih sprememb

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Poročilo o izvajanju
skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

134 • Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU

Poročilo: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

135 • Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

Poročilo: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Odbor za zunanje zadeve

150 • Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

Poročilo: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Odbor za peticije



15:00 - 20:00     Razprave

 

19:00      Razglasitev izida 

 

20:00 - 21:45     Drugo glasovanje
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156 À • Pandorini dokumenti: vpliv na prizadevanja v boju proti pranju denarja, davčnim
utajam in izogibanju davkom

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2922(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

44 À • Reforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo
Skupine za kodeks ravnanja)

Poročilo: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Poročilo o reformi politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo
Skupine za kodeks ravnanja)

[2020/2258(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

148 • Stanje predloženih načrtov okrevanja iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki
čakajo na odobritev

Izjava Komisije

[2021/2911(RSP)]

43 À • Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2020

[2020/2122(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

136 • Glasovanje o predlogih sprememb

137 • Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

138 • Reforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks
ravnanja)

Poročilo: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

139 • Končno glasovanje



 

20:30 - 21:30     Razprava
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54 À - Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

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

[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)

[2020/2256(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

14 À - Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

Poročilo: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

20 À - Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

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

[2020/2209(INI)]

Odbor za peticije

109 • Nepripravljenost Sveta za napredek pri evropskem čezmejnem mehanizmu

Vprašanje za ustni odgovor

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Odbor za regionalni razvoj
Svet
Nepripravljenost Sveta za napredek pri evropskem čezmejnem mehanizmu

[2021/2886(RSP)]
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