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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 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak sjednice i dnevni red

29 À«««I • Energetska svojstva zgrada (preinaka)

Izvješće: Ciarán Cuffe (A9-0033/2023)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima
zgrada (preinaka)

[COM(2021)0802 - C9-0469/2021 - 2021/0426(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

51 À • Rad Europskog ombudsmana - godišnje izvješće za 2021.

Izvješće: Anne-Sophie Pelletier (A9-0054/2023)

Izvješće o godišnjem izvješću o radu Europskog ombudsmana za 2021.

[2022/2141(INI)]

Odbor za predstavke

U nazočnosti Emily O'Reilly, Europske ombudsmanice

20 À«««I • Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova u državama
članicama (Uredba o raspodjeli tereta)

Izvješće: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
2018/842 o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u
državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području
klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma

[COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Glasovanje: 08/06/2022)

21 À«««I • Korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

Izvješće: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
2018/841 u pogledu područja primjene, pojednostavnjenja pravila o usklađenosti,
utvrđivanja ciljeva država članica za 2030. i obvezivanja na zajedničko postizanje
klimatske neutralnosti do 2035. u sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i
poljoprivrede i Uredbe (EU) 2018/1999 u pogledu poboljšanja praćenja,
izvješćivanja, praćenja napretka i preispitivanja

[COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Glasovanje: 08/06/2022)
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47 À«««I • Revizija rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih
plinova Unije

Izvješće: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU)
2015/1814 u pogledu količine emisijskih jedinica koje treba staviti u rezervu za
stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije do 2030.

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Glasovanje: 05/04/2022)

32 • Usklađenost politika radi razvoja

Izvješće: Janina Ochojska (A9-0019/2023)

Izvješće o usklađenosti politika radi razvoja

[2021/2164(INI)]

Odbor za razvoj

62 À • Preporuka Vijeću o analizi funkcioniranja ESVD-a i snažnijem EU-u na svjetskoj
razini

Izvješće: Urmas Paet (A9-0045/2023)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom
predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi funkcioniranja
ESVD-a i snažnijem EU-u na svjetskoj razini

[2021/2065(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 118. Poslovnika
Glasovanje će se održati u srijedu.

2 • Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)
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