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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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09:00 - 10:30     KLJUČNA RASPRAVA

 

10:30 - 11:50     Rasprava

 

12:00 - 13:00     GLASOVANJE
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09:00 - 10:30 KLJUČNA RASPRAVA

10:30 - 11:50 Rasprava

12:00 - 13:00 GLASOVANJE

13:00 - 23:00 Rasprave (ili nakon glasovanja)

51 • Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 15. prosinca 2022.

Izjave Europskog vijeća i Komisije

[2022/3007(RSP)]

64 À • Strategija EU-a za poticanje industrijske konkurentnosti, trgovine i kvalitetnih
radnih mjesta

Izjave Vijeća i Komisije

[2023/2513(RSP)]

Glasovanje će se održati tijekom prve sjednice u veljači

56 À - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (kao zamjene za Evu Kaili)

[2022/3019(RSO)]

52 À - 30. obljetnica jedinstvenog tržišta

Prijedlog rezolucije

B9-0004/2023

[2022/3015(RSP)]

16 À - Zaštita potrošača u internetskim videoigrama: pristup na razini jedinstvenog europskog tržišta

Izvješće: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

[2022/2014(INI)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

17 À - Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2022.

Izvješće: David McAllister (A9-0292/2022)

[2022/2048(INI)]

Odbor za vanjske poslove

18 À - Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2022.

Izvješće: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

[2022/2050(INI)]

Odbor za vanjske poslove



 

13:00 - 23:00     Rasprave (ili nakon glasovanja)
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19 À - Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području – godišnje izvješće za
2022.

Izvješće: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

[2022/2049(INI)]

Odbor za vanjske poslove

72 • Zaštita vladavine prava od nekažnjivosti u Španjolskoj

Tematska rasprava (članak 162. Poslovnika)

[2023/2519(RSP)]

41 À • Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za
2021.

Izvješće: Angelika Winzig (A9-0294/2022)

Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje
izvješće za 2021.

[2022/2153(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

U nazočnosti Krisa Peetersa, potpredsjednika EIB-a

42 À • Zaštita financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje
izvješće za 2021.

Izvješće: Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje
izvješće za 2021.

[2022/2152(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

54 • Terorističke prijetnje koje predstavljaju ekstremističke mreže krajnje desnice koje
se opiru demokratskom ustavnom poretku

Izjave Vijeća i Komisije

[2022/3016(RSP)]

65 • Otkrića u pogledu lobiranja za Uber u EU-u

Izjave Vijeća i Komisije

[2023/2514(RSP)]

74 • Kriminalizacija humanitarne pomoći, uključujući traganje i spašavanje

Izjava Komisije

[2023/2526(RSP)]



Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine

prava (članak 144. Poslovnika)

3 3Srijeda, 18. siječnja 2023.

740.413/OJ 740.413/OJ

68 À • Humanitarne posljedice blokade u Gorskom Karabahu

RC B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023,
B9-0081/2023

[2023/2504(RSP)]

69 À • Nasilan napad na brazilske demokratske institucije

RC B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023,
B9-0082/2023

[2023/2505(RSP)]

70 À • Položaj novinara u Maroku, posebno slučaj Omara Radija

RC B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023,
B9-0073/2023

[2023/2506(RSP)]

38 À • Stanje i budućnost malog ribolova u EU-u

Izvješće: João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)

Izvješće o stanju i budućnosti malog ribolova u EU-u

[2021/2056(INI)]

Odbor za ribarstvo

12 • Obrazloženja glasovanja
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