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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



Sreda, 24. november 2021

 

 

09:00 - 11:50     Razprave

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 13:45     Glasovanje
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 13:45 Glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

16:30 Razglasitev izida

20:30 - 22:00 Razprave

132 • Izid konference COP26 v Glasgowu

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2975(RSP)]

133 • Nagovor Svjatlane Cihanovske

150 • Splošni proračun

75 - Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog

Poročilo: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku

94 - Predlog spremembe proračuna št. 5/2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2021 za proračunsko leto
2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Odbor za proračun

108 - Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2021 - Dodatni odmerki cepiva za
države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na področju civilne
zaščite in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6 Evropske unije za proračunsko leto 2021 -
Dodatni odmerki cepiva za države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na
področju civilne zaščite in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Odbor za proračun

151 • Končno glasovanje



 

15:00 - 20:00     Razprave
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73 À - Evropska strategija za kritične surovine

Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[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)

[2021/2162(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

71 À - Farmacevtska strategija za Evropo

Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

152 • Glasovanje o predlogih sprememb

161 • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - Španija

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Odbor za proračun

162 • Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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

Predlog resolucije
[2021/2620(RSP)]

164 • Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30.
novembra do 3. decembra 2021

Predlog resolucije
[2021/2769(RSP)]

117 • Vloga EU v boju proti pandemiji covida-19: kako precepiti svet

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2021/2926(RSP)]

135 • Stanje energetske unije

Izjava Komisije

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Razglasitev izida 

 

20:30 - 22:00     Razprave
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136 À • Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri imenovanju
evropskih delegiranih tožilcev

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2978(RSP)]

Glasovanje bo decembra

124 • Evropski akcijski načrt za boj proti redkim boleznim

Izjava Komisije

[2021/2940(RSP)]

113 • Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2020

[2021/2929(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja
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