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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     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)

09:45 - 11:00 Prvo glasovanje

13:00 Razglasitev izida

13:45 - 15:00 Drugo glasovanje

16:30 Razglasitev izida

97 À«««I • Agencija Evropske unije za azil

Poročilo: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za
azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

111 À • Stanje na področju človekovih pravic v Mjanmaru, tudi položaj verskih in
etničnih skupin

B9-0501/2021, Skupna resolucija B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021,
B9-0504/2021, B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Primer Paula Rusesabagine v Ruandi

Skupna resolucija B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021,
B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Zakon ameriške zvezne države Teksas o splavu

Skupna resolucija B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021,
B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Prvo glasovanje

 

13:00      Razglasitev izida 

 

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

43 À - Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

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

[2020/2122(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

44 À - 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

141 • Glasovanje o predlogih sprememb

142 • Stanje na področju človekovih pravic v Mjanmaru, tudi položaj verskih in etničnih skupin

Predlogi resolucij
[2021/2905(RSP)]

143 • Primer Paula Rusesabagine v Ruandi

Predlogi resolucij
[2021/2906(RSP)]

144 • Zakon ameriške zvezne države Teksas o splavu

Predlogi resolucij
[2021/2910(RSP)]

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

Predlogi resolucij
[2021/2881(RSP)]

146 • Humanitarne razmere v Tigraju

Predlogi resolucij
[2021/2902(RSP)]

147 • Končno glasovanje

111 À - Stanje na področju človekovih pravic v Mjanmaru, tudi položaj verskih in etničnih skupin

Predlogi resolucij

B9-0501/2021, Skupna resolucija B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Razglasitev izida 
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112 À - Primer Paula Rusesabagine v Ruandi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Zakon ameriške zvezne države Teksas o splavu

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021,
B9-0494/2021, B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Humanitarne razmere v Tigraju

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021,
B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]


	Četrtek, 7. oktober 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)

	09:45 - 11:00     Prvo glasovanje
	13:00      Razglasitev izida 
	13:45 - 15:00     Drugo glasovanje
	16:30      Razglasitev izida 


