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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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17:00 - 22:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

54 À • Provedba kohezijske politike za razdoblje 2021. - 2027.

Usmeno pitanje

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Provedba kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.

[2022/2527(RSP)]

Glasovanje će se održati na drugoj ožujskoj sjednici

19 À • Programi stjecanja državljanstva i boravišta ulaganjem

Izvješće: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Izvješće s prijedlozima Komisiji o programima stjecanja državljanstva i boravišta
ulaganjem

[2021/2026(INL)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

51 À • Smanjenje prostora za djelovanje civilnog društva u Europi

Izvješće: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Izvješće o smanjenju prostora za djelovanje civilnog društva u Europi

[2021/2103(INI)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

49 À • Uloga kulture, obrazovanja, medija i sporta u borbi protiv rasizma

Izvješće: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Izvješće o ulozi kulture, obrazovanja, medija i sporta u borbi protiv rasizma

[2021/2057(INI)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

15 À • Kohezijska politika: smanjenje razlika u zdravstvenoj zaštiti i povećanje
prekogranične suradnje u području zdravstva

Izvješće: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Izvješće o kohezijskoj politici kao instrumentu za smanjenje razlika u zdravstvenoj
zaštiti i povećanje prekogranične suradnje u području zdravstva

[2021/2100(INI)]

Odbor za regionalni razvoj
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21 À • Kohezijska politika: promicanje inovativne i pametne preobrazbe i regionalne
povezanosti IKT-a

Izvješće: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Izvješće o ulozi kohezijske politike u promicanju inovativne i pametne preobrazbe i
regionalne povezanosti IKT-a

[2021/2101(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

30 À • Suradnja s građanima: pravo na podnošenje predstavki i obraćanje
Europskom ombudsmanu, europska građanska inicijativa

Izvješće: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Izvješće o suradnji s građanima: pravo na podnošenje predstavki, pravo na obraćanje
Europskom ombudsmanu i europska građanska inicijativa

[2020/2275(INI)]

Odbor za predstavke

2 • Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)
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