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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejeto, morebitni roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
večina oddanih glasov za srejetje skupnega besedila

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina glasov poslancev Parlamenta za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
večina glasov poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča;
večina oddanih glasov za odobritev stališča Sveta

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
večina poslancev Parlamenta za srejetje predlogov sprememb
večina oddanih glasov za srejetje predloga sklepa

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina oddanih glasov za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
večina oddanih glasov za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa



Vsebina

Vsebina

585.204/OJ 585.204/OJ

Ponedeljek, 4. julij 2016 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo  - Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 1

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela  - Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016) 1

Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000094/2016 - B8-0709/2016) 1

Označevanje energijske učinkovitosti  - Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 1

Skupna razprava - Prihodnja trgovinska strategija ter človekove, socialne in okoljske pravice 1

Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost  - Poročilo: Eleonora Forenza
(A8-0217/2016) 1

V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe  - Poročilo: Tiziana Beghin
(A8-0220/2016) 2

Kratka predstavitev naslednjega poročila: 2

Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU  - Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 2

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Torek, 5. julij 2016 3

08:30 - 12:50 3

Pregled dela nizozemskega predsedstva Sveta - Izjavi Sveta in Komisije 3

PREDNOSTNA RAZPRAVA 3

Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016 - Izjavi Evropskega sveta in Komisije 3

13:00 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 3

Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje  - Priporočilo: Mariya
Gabriel (A8-0197/2016) 3

Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo  - Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 3

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela  - Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016) 3

Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost  - Poročilo: Eleonora Forenza
(A8-0217/2016) 3

V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe  - Poročilo: Tiziana Beghin
(A8-0220/2016) 3

Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU  - Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 4

15:00 - 23:00 4

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred
predložitvijo predloga Komisije  - Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 4

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)  - Poročilo: Jeppe Kofod,
Michael Theurer (A8-0223/2016) 4

Evropska mejna in obalna straža  - Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 4

Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji  - Priporočilo za drugo obravnavo:
Andreas Schwab (A8-0211/2016) 4

Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 - Izjava Komisije 4

Skupna razprava - Agenciji za pomorstvo in ribištvo 5

Evropska agencija za pomorsko varnost  - Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016) 5

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016) 5

Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam  - Poročilo: Ingeborg Gräßle
(A8-0188/2016) 5



Vsebina

585.204/OJ 585.204/OJ

Sreda, 6. julij 2016 6

09:00 - 12:20 6

Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta - Izjavi Sveta in Komisije 6

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 - Izjava Komisije 6

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 6

Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije  - Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 6

Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015  - Poročilo: José Manuel
Fernandes (A8-0212/2016) 6

Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji  - Priporočilo za drugo obravnavo:
Andreas Schwab (A8-0211/2016) 6

Označevanje energijske učinkovitosti  - Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 6

Evropska mejna in obalna straža  - Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 6

Evropska agencija za pomorsko varnost  - Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016) 7

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016) 7

Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam  - Poročilo: Ingeborg Gräßle
(A8-0188/2016) 7

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred
predložitvijo predloga Komisije  - Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 7

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)  - Poročilo: Jeppe Kofod,
Michael Theurer (A8-0223/2016) 7

Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 - Predlogi resolucij 7

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 - Predlogi resolucij 7

Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 - Predlogi resolucij 7

Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva
Belorusijo 7

Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih
obveznosti 8

15:00 - 23:00 8

Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU - Izjava podpredsednice Komisije/visoke
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu - Izjava podpredsednice Komisije/visoke
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Nova strategija EU o Kitajski - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko 8

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 - Izjava podpredsednice
Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

71. zasedanje generalne skupščine ZN  - Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 8

Zaščita prijaviteljev nepravilnosti - Izjavi Sveta in Komisije 8

Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru - Izjava Komisije 8

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih 8

Četrtek, 7. julij 2016 9

09:00 - 11:50 9

Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov  - Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016) 9

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika) 9

Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju 9

Bahrajn 9

Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja 9



Vsebina

585.204/OJ 585.204/OJ

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 9

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 135 Poslovnika) 9

71. zasedanje generalne skupščine ZN  - Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 9

Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov  - Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016) 9

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih 10

15:00 - 17:00 10

Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000073/2016 - B8-0707/2016) 10

Prenos osebnih podatkov na Kitajsko - Izjava Komisije 10

Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju - Izjava Komisije 10

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 12

Roki 14
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Skupna razprava - Prihodnja trgovinska strategija ter človekove, socialne in okoljske

pravice
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

29 «««I • Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno
mobilno mehanizacijo

[2014/0268(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

34 À • Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela

Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela

[2015/2321(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

78 • Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Označevanje energijske učinkovitosti

Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo v sredo

25 À • Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost

Poročilo: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Poročilo o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih
standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb

[2015/2038(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino



 
Zaključek skupne razprave

 

Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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68 À • V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe

Poročilo: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Poročilo o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe

[2015/2105(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

23 À • Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

[2015/2340(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Torek, 5. julij 2016

 

 

08:30 - 12:50     

 

PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

13:00 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:50 Razprave

13:00 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

52 • Pregled dela nizozemskega predsedstva Sveta

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2709(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

50 • Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi
vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

[2015/0199(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

29 «««I - Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

34 À - Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela

Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

25 À - Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost

Poročilo: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

68 À - V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe

Poročilo: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

15:00 - 23:00     
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23 À - Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

26 À • Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek
Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Poročilo o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020:
prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

[2015/2353(INI)]

Odbor za proračun

56 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

Poročilo: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom

[2016/2038(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
(TAXE 2)

21 À«««I • Evropska mejna in obalna straža

Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni
straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe
Sveta 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

55 À«««II • Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

Priporočilo za drugo obravnavo: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni
varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

47 À • Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Izjava Komisije

[2016/2695(RSP)]



Skupna razprava - Agenciji za pomorstvo in ribištvo

 
Zaključek skupne razprave
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20 À«««I • Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Odbor za promet in turizem

22 À«««I • Agencija Skupnosti za nadzor ribištva

Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Odbor za ribištvo

62 «««I • Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU,
Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj
proti goljufijam (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Odbor za proračunski nadzor



Sreda, 6. julij 2016

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

51 • Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2710(RSP)]

71 À • Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

Izjava Komisije

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za
sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

58 - Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2016 za proračunsko leto
2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Odbor za proračun

55 À«««II - Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

Priporočilo za drugo obravnavo: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

77 À«««I - Označevanje energijske učinkovitosti

Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

21 À«««I - Evropska mejna in obalna straža

Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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20 À«««I - Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Odbor za promet in turizem

22 À«««I - Agencija Skupnosti za nadzor ribištva

Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Odbor za ribištvo

62 «««I - Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Odbor za proračunski nadzor

26 À - Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred
predložitvijo predloga Komisije

Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Odbor za proračun

56 À - Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

Poročilo: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

47 À - Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016,
B8-0860/2016, B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016,
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Razprava: 08/06/2016)

81 À - Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar
zadeva Belorusijo

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15:00 - 23:00     
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92 À - Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in
kvalificiranih obveznosti

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2016/2813(RSP)]

97 • Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2016/2818(RSP)]

85 • Nova strategija EU o Kitajski

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2016/2803(RSP)]

80 • Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71. zasedanje generalne skupščine ZN

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju generalne
skupščine Združenih narodov

[2016/2020(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

88 • Zaščita prijaviteljev nepravilnosti

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2806(RSP)]

86 • Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru

Izjava Komisije

[2016/2804(RSP)]

82 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

[2016/2708(RPS)]



Četrtek, 7. julij 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 17:00 Razprave

37 À • Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim
poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov

[2015/2258(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

89 À • Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju

skupna resolucija B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016,
B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrajn

skupna resolucija B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016,
B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja

skupna resolucija B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016,
B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

65 À - 71. zasedanje generalne skupščine ZN

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

37 À - Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



 

15:00 - 17:00     
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82 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

[2016/2681(RSP)]

76 • Prenos osebnih podatkov na Kitajsko

Izjava Komisije

[2016/2762(RSP)]

94 • Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju

Izjava Komisije

[2016/2815(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki
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Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 4. julij 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 5. julij 2016

 

08:30 - 12:50

 

15:00 - 23:00

 

12 12Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

585.204/OJ 585.204/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :35'

Poročevalci (5 x 6') :30'

Pripravljavci mnenja (13 x 1') :13'

Poročevalec (člen 52(2) Poslovnika) :4'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Evropski svet (vključno z odgovori) :15'

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poslanci :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

"Catch the eye" :5'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Poročevalci (9 x 6') :54'

Pripravljavci mnenja (17 x 1') :17'

Poslanci :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'



Sreda, 6. julij 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 7. julij 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

13 13Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

585.204/OJ 585.204/OJ

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poslanci :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :40'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalec :6'

Pripravljavci mnenja (9 x 1') :9'

Avtor vsakega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika) :1'

Poslanci :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (člen 135 Poslovnika) (3 x 2') :6'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

"Catch the eye" (3 x 5') :15'



Roki

 
 

Ponedeljek, 4. julij 2016

 

 

Torek, 5. julij 2016

 

14 14Roki

585.204/OJ 585.204/OJ

34 À • Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela  - Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 29. junij, 12:00

77 À • Označevanje energijske učinkovitosti  - Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

25 À • Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost  - Poročilo: Eleonora Forenza
(A8-0217/2016)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 29. junij, 12:00

68 À • V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe  - Poročilo: Tiziana Beghin
(A8-0220/2016)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Četrtek, 30. junij, 18:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Ponedeljek, 4. julij, 19:00

23 À • Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU  - Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 29. junij, 12:00

26 À • Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred
predložitvijo predloga Komisije  - Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

56 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)  - Poročilo: Jeppe
Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

21 À • Evropska mejna in obalna straža  - Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

55 À • Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji  - Priporočilo za drugo
obravnavo: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 29. junij, 12:00



 

Sreda, 6. julij 2016
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47 À • Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 29. junij, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

20 À • Evropska agencija za pomorsko varnost  - Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Predlogi sprememb Petek, 1. julij, 12:00

22 À • Agencija Skupnosti za nadzor ribištva  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Predlogi sprememb Petek, 1. julij, 12:00

71 À • Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 4. julij, 18:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 5. julij, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 5. julij, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 19:00

72 À • Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 - Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Sreda, 29. junij, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

81 À • Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar
zadeva Belorusijo

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

92 À • Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih
obveznosti

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Torek, 5. julij, 16:00

65 À • 71. zasedanje generalne skupščine ZN  - Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- Predlogi sprememb Sreda, 29. junij, 12:00

82 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00



Četrtek, 7. julij 2016

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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37 À • Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov  - Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 4. julij, 19:00

89 À • Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 6. julij, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 6. julij, 14:00

90 À • Bahrajn

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 6. julij, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 6. julij, 14:00

91 À • Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 4. julij, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 6. julij, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 6. julij, 14:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 1. julij, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 4. julij, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 5. julij, 19:00

- Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic,
demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sreda, 6. julij, 19:00
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