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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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1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

96 À • Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega
uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

Vprašanje za ustni odgovor

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost

[2021/2620(RSP)]

142 • Usklajevanje ukrepov držav članic glede na porast koronavirusnih okužb v EU

Izjava Komisije

[2021/2984(RSP)]

73 À • Evropska strategija za kritične surovine

Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Poročilo o evropski strategiji za kritične surovine

[2021/2011(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

78 À • Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira
za obdobje 2021–2027

Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Poročilo o reviziji finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega
okvira za obdobje 2021–2027

[2021/2162(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

82 • Športna politika EU: ocena in možne poti naprej

Poročilo: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Poročilo o športni politiki EU: ocena in možne poti naprej

[2021/2058(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
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71 À • Farmacevtska strategija za Evropo

Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Poročilo o farmacevtski strategiji za Evropo

[2021/2013(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)
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