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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



Vsebina

Vsebina

611.537/OJ 611.537/OJ

Ponedeljek, 2. oktober 2017 1

17:00 - 21:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije
za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 1

Kratke predstavitve naslednjih poročil: 1

Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU  - Poročilo: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju  - Poročilo:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

Boj proti kibernetski kriminaliteti  - Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)  - Poročilo: Reinhard Bütikofer
(A8-0243/2017) 1

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Torek, 3. oktober 2017 3

09:00 - 11:50 3

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 3

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 3

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom - Predlogi resolucij 3

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi  - Poročilo: Adina-Ioana
Vălean (A8-0205/2017) 3

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije
za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 3

Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU  - Poročilo: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 3

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju  - Poročilo: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 3

Boj proti kibernetski kriminaliteti  - Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)  - Poročilo: Reinhard Bütikofer
(A8-0243/2017) 4

15:00 - 23:00 4

Razmere v Moldaviji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 4

Preprečevanje porok otrok - Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2017 - B8-0328/2017) 4

Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 - Izjava podpredsednice
Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 4

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) - Vprašanja za ustni
odgovor (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah letalskih potnikov
- Izjavi Sveta in Komisije 4

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.
1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev 4

Skupna razprava - Varnost potniških ladij 5

Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 5

Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih  -
Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 5

Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi
potniškimi plovili  - Poročilo: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 5



Vsebina

611.537/OJ 611.537/OJ

Sreda, 4. oktober 2017 6

09:00 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA 6

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 - Izjavi Sveta in Komisije 6

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 6

Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK  - Priporočilo: Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in
Romuniji  - Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem  - Poročilo: Maria Grapini
(A8-0288/2017) 6

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem  - Poročilo: Jaromír Štětina
(A8-0289/2017) 6

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji  - Poročilo: Claude Moraes (A8-0287/2017) 6

Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih  - Poročilo:
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 7

Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi
potniškimi plovili  - Poročilo: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.
1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev - Predlog resolucije 7

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni,
na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih
in krmi - Predlog resolucije 7

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg
v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi
- Predlog resolucije 7

Preprečevanje porok otrok - Predlog resolucije 7

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) - Predlog resolucije 7

15:00 - 22:00 8

Ustava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v Kataloniji - Izjava Komisije 8

Fiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU - Tematska razprava (člen 153a Poslovnika) 8

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016 8

Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo  - Priporočilo: Barbara Matera (A8-0290/2017) 8

Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila) - Izjavi Sveta in Komisije 8

Varnost na evropskih cestah - Vprašanje za ustni odgovor (O-000060/2017 - B8-0601/2017) 8

Četrtek, 5. oktober 2017 9

09:00 - 11:50 9

Zaporniški sistemi in razmere v zaporih  - Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

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

Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah 9

Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene 9

Razmere na Maldivih 9



Vsebina

611.537/OJ 611.537/OJ

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 9

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

Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo  - Priporočilo: Barbara Matera (A8-0290/2017) 9

Zaporniški sistemi in razmere v zaporih  - Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

15:00 - 16:00 10

Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo - Vprašanje za ustni odgovor (O-000070/2017 -
B8-0602/2017) 10

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 12

Roki 14
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17:00 - 21:00     

 

Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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17:00 - 21:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

12 À«««I • Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju
konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih,
ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št.
1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007

[2016/0187(COD)]

Odbor za ribištvo

22 À • Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

Poročilo: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Poročilo o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v
EU

[2017/2008(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

10 À • Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v
razvoju

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Poročilo o obravnavi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v
državah v razvoju

[2016/2324(INI)]

Odbor za razvoj

30 À • Boj proti kibernetski kriminaliteti

Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Poročilo o boju proti kibernetski kriminaliteti

[2017/2068(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

48 À • Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Poročilo: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Poročilo o političnih odnosih EU z  Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

[2017/2026(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



2 2Ponedeljek, 2. oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Torek, 3. oktober 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

59 À • Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom

[2017/2847(RSP)]

59 À - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom

Predlogi resolucij

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Poročilo: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

[2017/0013(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

12 À«««I - Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Odbor za ribištvo

22 À - Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

Poročilo: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

10 À - Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Odbor za razvoj

30 À - Boj proti kibernetski kriminaliteti

Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

15:00 - 23:00     
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48 À - Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Poročilo: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

60 À • Razmere v Moldaviji

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

[2017/2848(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

50 À • Preprečevanje porok otrok

Vprašanje za ustni odgovor

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Preprečevanje porok otrok

[2017/2663(RSP)]

68 • Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

Vprašanja za ustni odgovor

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o
pravicah letalskih potnikov

Izjavi Sveta in Komisije

[2017/2876(RSP)]

72 À • Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi
Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje
lastnosti endokrinih motilcev

[2017/2872(RSP)]



Skupna razprava - Varnost potniških ladij

 
Zaključek skupne razprave
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36 À«««I • Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Odbor za promet in turizem

37 À«««I • Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča
držav članic ali iz njih

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v
pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v
pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Odbor za promet in turizem

38 À«««I • Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro
trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili

Poročilo: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu
inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in
visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter
razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Odbor za promet in turizem
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09:00 - 11:50     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 22:00 Razprave

15 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017

Izjavi Sveta in Komisije

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK

Priporočilo: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v
imenu Evropske unije

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

54 « - Določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in
Romuniji

Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo
na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

58 « - Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem

Poročilo: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov
vozil na Češkem

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

57 « - Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem

Poročilo: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov
na Portugalskem

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

56 « - Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji

Poročilo: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov
v Grčiji

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



7 7Sreda, 4. oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I - Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Odbor za promet in turizem

37 À«««I - Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Odbor za promet in turizem

38 À«««I - Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in
visokohitrostnimi potniškimi plovili

Poročilo: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Odbor za promet in turizem

72 À - Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi
(ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

Predlog resolucije

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko
spremenjenih živilih in krmi

Predlog resolucije

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni,
na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih
živilih in krmi

Predlog resolucije

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Preprečevanje porok otrok

Predlog resolucije

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

Predlog resolucije

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     

8 8Sreda, 4. oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

80 • Ustava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v
Kataloniji

Izjava Komisije

[2017/2888(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

63 • Fiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2017/2866(RSP)]

42 • Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016

[2017/2765(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja

24 ««« • Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo

Priporočilo: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

70 • Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila)

Izjavi Sveta in Komisije

[2017/2873(RSP)]

71 • Varnost na evropskih cestah

Vprašanje za ustni odgovor

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Varnost na evropskih cestah

[2017/2875(RSP)]



Četrtek, 5. oktober 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

9 9Četrtek, 5. oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 16:00 Razprave

52 À • Zaporniški sistemi in razmere v zaporih

Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Poročilo o zaporniških sistemih in razmerah v zaporih

[2015/2062(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

65 À • Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah

Skupna resolucija B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017,
B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter
novinarja Mikole Semene

Skupna resolucija B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017,
B8-0557/2017, B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Razmere na Maldivih

Skupna resolucija B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017,
B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo

Priporočilo: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

52 À - Zaporniški sistemi in razmere v zaporih

Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



15:00 - 16:00

10 10Četrtek, 5. oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

73 • Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

Vprašanje za ustni odgovor

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Komisija
Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

[2017/2877(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki

11 11

611.537/OJ 611.537/OJ



Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 2. oktober 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Torek, 3. oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

12 12Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

611.537/OJ 611.537/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika) (4 x 4') :16'

Razprava brez seznama govornikov (5 x 5') :25'

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'

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :105'

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

Svet (vključno z odgovori) :15'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :25'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Avtorji (odbori) (3 x 5') :15'

Razprava brez seznama govornikov (7 x 5') :35'

Poslanci :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Sreda, 4. oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Četrtek, 5. oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

611.537/OJ 611.537/OJ

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori) :10'

Poročevalec :6'

Govornik za tematsko razpravo :4'

Avtor vprašanja (politična skupina) :2'

Razprava brez seznama govornikov (4 x 5') :20'

Poslanci :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

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

Razprava brez seznama govornikov :5'

Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika) (3 x 2') :6'

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'

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Avtor vprašanja (politična skupina) :2'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Roki

 
 

Ponedeljek, 2. oktober 2017

 

 

Torek, 3. oktober 2017

 

14 14Roki

611.537/OJ 611.537/OJ

12 À • Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 27. september, 13:00

22 À • Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU  - Poročilo: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

Sreda, 27. september, 13:00

10 À • Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju  - Poročilo:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Sreda, 27. september, 13:00

30 À • Boj proti kibernetski kriminaliteti  - Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Sreda, 27. september, 13:00

48 À • Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)  - Poročilo: Reinhard Bütikofer
(A8-0243/2017)

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

Četrtek, 28. september, 12:00

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

Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

59 À • Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom

- Predlogi resolucij Četrtek, 28. september, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Petek, 29. september, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Petek, 29. september, 14:00

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

Ponedeljek, 2. oktober, 17:00

34 À • Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi  - Poročilo: Adina-Ioana
Vălean (A8-0205/2017)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 27. september, 13:00

60 À • Razmere v Moldaviji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

Predlogi resolucij

Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij

Skupni predlogi resolucij



 

Sreda, 4. oktober 2017

 

15 15Roki

611.537/OJ 611.537/OJ

50 À • Preprečevanje porok otrok - Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Predlog resolucije Sreda, 27. september, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

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

Torek, 3. oktober, 16:00

35 À • Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) - Vprašanja za ustni
odgovor (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Predlog resolucije Sreda, 27. september, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

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

Torek, 3. oktober, 16:00

72 À • Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES)
št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

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

Torek, 3. oktober, 16:00

36 À • Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 27. september, 13:00

37 À • Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih  -
Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 27. september, 13:00

38 À • Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi
potniškimi plovili  - Poročilo: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 27. september, 13:00

74 À • Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni,
na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih
živilih in krmi - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

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

Torek, 3. oktober, 16:00

75 À • Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na
trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih
in krmi - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

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

Torek, 3. oktober, 16:00



Četrtek, 5. oktober 2017

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje

 

16 16Roki

611.537/OJ 611.537/OJ

52 À • Zaporniški sistemi in razmere v zaporih  - Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Sreda, 27. september, 13:00

65 À • Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 2. oktober, 20:00

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

Sreda, 4. oktober, 13:00

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

Sreda, 4. oktober, 14:00

66 À • Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 2. oktober, 20:00

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

Sreda, 4. oktober, 13:00

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

Sreda, 4. oktober, 14:00

67 À • Razmere na Maldivih

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 2. oktober, 20:00

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

Sreda, 4. oktober, 13:00

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

Sreda, 4. oktober, 14:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 29. september, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 2. oktober, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 3. oktober, 19:00

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

Sreda, 4. oktober, 19:00
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