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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
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Ponedeljek, 11. februar 2019 1

17:00 - 24:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Program EU za boj proti goljufijam  - Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 1

Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te
staleže  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018) 1

Skupna razprava - Slonokoščena obala 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)  - Priporočilo:
João Ferreira (A8-0030/2019) 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)  -
Poročilo: João Ferreira (A8-0034/2019) 1

Skupna razprava - Izvajanje določb Pogodbe 2

Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU  - Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019) 2

Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja  - Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019) 2

Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo  - Poročilo:
Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 2

Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU  - Poročilo: Barbara
Spinelli (A8-0051/2019) 2

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha
človekovih pravic)  - Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 2

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile - Izjava Komisije 2

Veliki plenilci - Izjava Komisije 3

Kratke predstavitve naslednjih poročil: 3

Stanje razprav o prihodnosti Evrope  - Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018) 3

Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike  - Poročilo: Ashley
Fox (A8-0019/2019) 3

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 3

Torek, 12. februar 2019 4

09:00 - 12:20 4

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite  - Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 4

Trajnostna raba pesticidov  - Poročilo: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 4

Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu  - Poročilo: Ivo Belet (A8-0046/2019) 4

Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode  - Poročilo: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 4

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 4

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)  - Priporočilo:
João Ferreira (A8-0030/2019) 4

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)  -
Poročilo: João Ferreira (A8-0034/2019) 5

Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti
predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama 5

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom  - Priporočilo: Alain Cadec
(A8-0027/2019) 5

Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu  -
Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0016/2019) 5

Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in
Mehiko (pristop Hrvaške)  - Priporočilo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019) 5

Program EU za boj proti goljufijam  - Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 5
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Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te
staleže  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018) 5

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite  - Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 5

Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode  - Poročilo: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 6

Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil  - Poročilo: Nicola Danti (A8-0318/2018) 6

Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko  - Poročilo: Nicola Danti
(A8-0052/2019) 6

DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami  - Poročilo: Fulvio Martusciello
(A8-0028/2019) 6

Strategije vključevanja Romov - Predlogi resolucij 6

Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU  - Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019) 6

Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja  - Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019) 6

Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo  - Poročilo:
Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 6

Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU  - Poročilo: Barbara
Spinelli (A8-0051/2019) 7

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha
človekovih pravic)  - Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 7

Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike  - Poročilo: Ashley Fox
(A8-0019/2019) 7

Trajnostna raba pesticidov  - Poročilo: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 7

Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu  - Poročilo: Ivo Belet (A8-0046/2019) 7

15:00 - 17:00 7

Razmere v Siriji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko 7

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018  - Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018) 7

17:00 - 19:00 7

Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope 7

19:00 - 24:00 8

Skupna razprava - Sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem 8

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem  - Priporočilo: David Martin (A8-0053/2019) 8

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin
(A8-0048/2019) 8

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem  - Priporočilo: David Martin (A8-0054/2019) 8

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin
(A8-0049/2019) 8

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem  - Priporočilo: Antonio López-Istúriz
White (A8-0020/2019) 8

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: Antonio
López-Istúriz White (A8-0023/2019) 8

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 9

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 9

Skupna razprava - Pravice oseb LGBTI 9

Pravice interseksualnih oseb - Vprašanja za ustni odgovor (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019) 9

Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023) - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 9

Uporaba konoplje v zdravstvene namene - Vprašanje za ustni odgovor (O-000122/2018 - B8-0001/2019) 9

Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji - Vprašanja za ustni odgovor (O-000012/2019 -
B8-0011/2019)  (O-000013/2019 - B8-0012/2019) 10
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Sreda, 13. februar 2019 11

09:00 - 11:50 11

Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ - Izjava Komisije 11

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje  - Poročilo: Andrey
Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 11

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 11

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 11

Evropska agencija za nadzor ribištva  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019) 11

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga  - Poročilo: Kay Swinburne (A8-0010/2019) 11

Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe  - Poročilo: Pavel Svoboda (A8-0261/2018) 12

Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027
(program Pericles IV)  - Poročilo: Dennis de Jong (A8-0069/2019) 12

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem  - Priporočilo: David Martin (A8-0053/2019) 12

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin (A8-0048/2019) 12

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem  - Priporočilo: David Martin (A8-0054/2019) 12

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin (A8-0049/2019) 12

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem  - Priporočilo: Antonio López-Istúriz White
(A8-0020/2019) 12

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: Antonio
López-Istúriz White (A8-0023/2019) 12

Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti  - Priporočilo: Karima Delli (A8-0022/2019) 12

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018  - Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018) 13

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje  - Poročilo: Andrey
Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 13

Program za pravosodje  - Poročilo: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019) 13

Stanje razprav o prihodnosti Evrope  - Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018) 13

15:00 - 17:00 13

Pravična obdavčitev za pošteno družbo - Tematska razprava (člen 153a Poslovnika) 13

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij  - Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 13

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek) 13

Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah  -
Poročilo: Emil Radev (A8-0477/2018) 13

Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah  - Poročilo:
Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019) 14

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije  - Poročilo: Isabella De Monte
(A8-0063/2019) 14

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska iz Unije  - Poročilo: Pavel Telička (A8-0062/2019) 14

Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije  -
Poročilo: Kosma Złotowski (A8-0061/2019) 14

GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve,
Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU  - Priporočilo: José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019) 14

Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja  - Poročilo: Dominique
Riquet (A8-0015/2019) 14

Zavarovanje motornih vozil  - Poročilo: Dita Charanzová (A8-0035/2019) 15

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU - Predlogi resolucij 15

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah - Predlogi resolucij 15

Uporaba konoplje v zdravstvene namene - Predlogi resolucij 15
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Razprave v Odboru za peticije v letu 2018  - Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0024/2019) 15

18:00 - 24:00 Razprave (po glasovanju) 15

Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU - Izjava podpredsednice
Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 15

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji  - Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018) 15

Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih
cestnine v Uniji  - Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018) 16

Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici  - Poročilo: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018) 16

Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut  - Poročilo: Eva Maydell
(A8-0360/2018) 16

Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov  - Poročilo: Roberts Zīle
(A8-0032/2019) 16

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh - Izjava Komisije 16

Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na
ravni EU za njihovo zmanjšanje - Izjavi Sveta in Komisije 16

Četrtek, 14. februar 2019 17

09:00 - 11:50 17

Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU  - Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019) 17

Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja  - Poročilo:
Virginie Rozière (A8-0059/2019) 17

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika) 17

Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva 17

Zimbabve 17

Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji 17

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 18

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 135 Poslovnika) 18

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru  - Poročilo: Matthijs van Miltenburg
(A8-0414/2018) 18

Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo  - Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann
(A8-0065/2019) 18

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij  - Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 18

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji  - Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018) 18

Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih
cestnine v Uniji  - Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018) 18

Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici  - Poročilo: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018) 18

Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut  - Poročilo: Eva Maydell
(A8-0360/2018) 18

Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov  - Poročilo: Roberts Zīle
(A8-0032/2019) 18

Prilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi izstopa
Združenega kraljestva iz Evropske unije  - Poročilo: Miroslav Poche (A8-0014/2019) 19

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile - Predlogi resolucij 19

Pravice interseksualnih oseb - Predlogi resolucij 19

Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023) - Predlogi resolucij 19

Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU - Predlogi resolucij 19

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh - Predlogi resolucij 19

Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU  - Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019) 19

Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja  - Poročilo:
Virginie Rozière (A8-0059/2019) 19
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Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi
agencijami  - Poročilo: György Schöpflin (A8-0055/2019) 20

15:00 - 16:00 20

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) 20

G-000008/2018 20

Evropa varuje: čist zrak za vse - Vprašanje za ustni odgovor (O-000138/2018 - B8-0009/2019) 20

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 22

Roki 25
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17:00 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

41 À«««I • Program EU za boj proti goljufijam

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU
za boj proti goljufijam

[2018/0211(COD)]

Odbor za proračunski nadzor

58 À«««I • Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter
ribištvo, ki izkorišča te staleže

Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te
staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko
morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006,
(ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 25/10/2018)

26 ««« • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU
(2018–2024)

Priporočilo: João Ferreira (A8-0030/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o
partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno
obalo (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]

Odbor za ribištvo

28 • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU
(2018–2024) (resolucija)

Poročilo: João Ferreira (A8-0034/2019)

Poročilo s  predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko
unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]

Odbor za ribištvo
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62 À • Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU

Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU

[2018/2111(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

63 À • Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

[2018/2112(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

22 À • Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad
Komisijo

Poročilo: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični
nadzor nad Komisijo

[2018/2113(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

64 À • Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem
okviru EU

Poročilo: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem
okviru EU

[2017/2089(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

33 À • Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic
(Statut evropskega varuha človekovih pravic)

Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki
urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha
človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom

[2018/2080(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

128 À • Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile

Izjava Komisije

[2019/2569(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek



 

Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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125 À • Veliki plenilci

Izjava Komisije

[2018/3006(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

50 À • Stanje razprav o prihodnosti Evrope

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope

[2018/2094(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

Glasovanje bo v sredo

24 À • Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in
robotike

Poročilo: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in
robotike

[2018/2088(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Torek, 12. februar 2019

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 17:00 Razprave

17:00 - 19:00 Razprave

19:00 - 24:00 Razprave

101 À«««I • Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.
1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

[2017/0309(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 30/05/2018, glasovanje: 31/05/2018)

20 À • Trajnostna raba pesticidov

Poročilo: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov

[2017/2284(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

25 À • Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Poročilo: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

[2018/2108(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

74 À«««I • Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za
ponovno uporabo vode

[2018/0169(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

26 ««« - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)

Priporočilo: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Odbor za ribištvo
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28 - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)

Poročilo: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Odbor za ribištvo

122 - Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti
predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom

Priporočilo: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med
Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih
Sporazumu

[2018/0349(NLE)]

Odbor za ribištvo

10 ««« - Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem
oceanu

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na
odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije

[2018/0239(NLE)]

Odbor za ribištvo

67 ««« - Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU
in Mehiko (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega
dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na
drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

[2017/0319(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

41 À«««I - Program EU za boj proti goljufijam

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

[2018/0211(COD)]

Odbor za proračunski nadzor

58 À«««I - Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča
te staleže

Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 25/10/2018)

101 À«««I - Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 30/05/2018, glasovanje: 31/05/2018)
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74 À«««I - Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

87 À«««I - Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil

Poročilo: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št.
167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil

[2018/0142(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

37 À«««I - Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko

Poročilo: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg,
konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi
uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in
(EU) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

11 À« - DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami

Poročilo: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih
ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami

[2018/0164(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

95 À - Strategije vključevanja Romov

Predlogi resolucij

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Razprava: 30/01/2019)

62 À - Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU

Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

[2018/2111(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

63 À - Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

22 À - Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo

Poročilo: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

[2018/2113(INI)]

Odbor za ustavne zadeve



 

15:00 - 17:00     

 

17:00 - 19:00     
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64 À - Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU

Poročilo: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

[2017/2089(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

33 À - Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega
varuha človekovih pravic)

Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

[2018/2080(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

24 À - Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike

Poročilo: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

20 À - Trajnostna raba pesticidov

Poročilo: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

25 À - Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Poročilo: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

97 • Razmere v Siriji

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

[2019/2535(RSP)]

102 • Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018

[2018/2148(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

96 • Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem
Contejem o prihodnosti Evrope

[2019/2533(RSP)]



19:00 - 24:00     
 
Skupna razprava - Sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem
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14 ««« • Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem

Priporočilo: David Martin (A8-0053/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med
Evropsko unijo in Republiko Singapur

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

13 À • Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: David Martin (A8-0048/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

[2018/0093M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

12 ««« • Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem

Priporočilo: David Martin (A8-0054/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije,
o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Singapur na drugi strani

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

15 À • Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: David Martin (A8-0049/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran

[2018/0095M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

57 ««« • Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem

Priporočilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma
o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

93 • Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v
imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

[2018/0403M(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve



Zaključek skupne razprave

 
Skupna razprava - Pravice oseb LGBTI

 
Zaključek skupne razprave
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94 À • Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Vprašanje za ustni odgovor

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

[2018/2684(RSP)]

80 À • Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Vprašanje za ustni odgovor

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

[2018/2782(RSP)]

126 À • Pravice interseksualnih oseb

Vprašanja za ustni odgovor

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Svet
Pravice interseksualnih oseb

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Pravice interseksualnih oseb

[2018/2878(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

131 À • Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)

Vprašanje za ustni odgovor

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Komisija
Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)

[2019/2573(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

86 À • Uporaba konoplje v zdravstvene namene

Vprašanje za ustni odgovor

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Uporaba konoplje v zdravstvene namene

[2018/2775(RSP)]
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127 • Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji

Vprašanja za ustni odgovor

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Svet
Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji

[2019/2568(RSP)]



Sreda, 13. februar 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

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

15:00 - 17:00 Razprave

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)

18:00 - 24:00 Razprave (po glasovanju)

129 • Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“

Izjava Komisije

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o
finančnih pravilih zanje

Poročilo: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za
Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in
vizume

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

118 À - Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Evropska agencija za nadzor ribištva

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva
(kodificirano besedilo)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Odbor za pravne zadeve

90 «««I - Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga

Poročilo: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora
trošarinskega blaga (prenovitev)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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65 «««I - Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

Poročilo: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa
terjatev za tretje osebe

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Odbor za pravne zadeve

42 «««I - Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje
2021–2027 (program Pericles IV)

Poročilo: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in
usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

14 ««« - Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem

Priporočilo: David Martin (A8-0053/2019)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

13 À - Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

12 ««« - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem

Priporočilo: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

15 À - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

57 ««« - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem

Priporočilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

93 - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

69 ««« - Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti

Priporočilo: Karima Delli (A8-0022/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne
skupnosti

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Odbor za promet in turizem



 

15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
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102 - Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

89 À«««I - Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje

Poročilo: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

107 À«««I - Program za pravosodje

Poročilo: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Odbor za pravne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

50 À - Stanje razprav o prihodnosti Evrope

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

112 • Pravična obdavčitev za pošteno družbo

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih
tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 01/10/2018, glasovanje: 03/10/2018)

75 «««I - Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

Poročilo: Emil Radev (A8-0477/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001
z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali
gospodarskih zadevah

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Odbor za pravne zadeve
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76 «««I - Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

Poročilo: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007
Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah
v državah članicah („vročanje pisanj“)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Odbor za pravne zadeve

115 «««I - Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

Poročilo: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne
povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna
Irska iz Unije

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Odbor za promet in turizem

116 «««I - Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

Poročilo: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne
letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Odbor za promet in turizem

117 «««I - Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz
Unije

Poročilo: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z
izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Odbor za promet in turizem

124 ««« - GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve,
Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU

Priporočilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega
sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim
območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem,
Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o
potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske,
Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

91 À«««I - Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja

Poročilo: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev
realizacije vseevropskega prometnega omrežja

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Odbor za promet in turizem



 

18:00 - 24:00     Razprave (po glasovanju)
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70 À«««I - Zavarovanje motornih vozil

Poročilo: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi
motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

94 À - Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlogi resolucij

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Predlogi resolucij

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Uporaba konoplje v zdravstvene namene

Predlogi resolucij

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Razprave v Odboru za peticije v letu 2018

Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Poročilo o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018

[2018/2280(INI)]

Odbor za peticije

132 À • Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino
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35 À«««I • Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava
informacij o neplačilih cestnine v Uniji

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti
elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih
cestnine v Uniji (prenovitev)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Odbor za promet in turizem

59 À«««I • Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

Poročilo: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju
blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

72 À«««I • Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut

Poročilo: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za
pretvorbo valut

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

106 À«««I • Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Poročilo: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Odbor za promet in turizem

114 À • NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

Izjava Komisije

[2018/2882(RSP)]

133 À • Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju
v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2575(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju



Četrtek, 14. februar 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)

17 17Četrtek, 14. februar 2019
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

18 À • Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU

Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in
zunaj EU

[2018/2110(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

27 À • Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega
upravljanja

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in
njenega upravljanja

[2018/2109(INI)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

119 À • Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva

Skupna resolucija B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019,
B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabve

Skupna resolucija B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019,
B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji

Skupna resolucija B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019,
B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]



12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

108 «««I - Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

Poročilo: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih
ovir v čezmejnem okviru

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

103 « - Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med
Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

104 «««I - Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 01/10/2018, glasovanje: 03/10/2018)

34 À«««I - Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

35 À«««I - Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o
neplačilih cestnine v Uniji

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Odbor za promet in turizem

59 À«««I - Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

Poročilo: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

72 À«««I - Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut

Poročilo: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

106 À«««I - Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Poročilo: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Odbor za promet in turizem
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105 À«««I - Prilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi
izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Poročilo: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo
2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije]
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

128 À - Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile

Predlogi resolucij

B8-0103/2019, Skupna resolucija B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Pravice interseksualnih oseb

Predlogi resolucij

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)

Predlogi resolucij

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019,
B8-0132/2019, B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

Predlogi resolucij

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU

Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

27 À - Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov



 

15:00 - 16:00     
 

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
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61 À - Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi
agencijami

Poročilo: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Poročilo o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad
decentraliziranimi agencijami

[2018/2114(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Evropa varuje: čist zrak za vse

Vprašanje za ustni odgovor

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Evropa varuje: čist zrak za vse

[2018/2792(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki

21 21
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Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 11. februar 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Torek, 12. februar 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

17:00 - 19:00

 

22 22Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

634.303/OJ 634.303/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :60'

Poročevalci (8 x 6') :48'

Pripravljavci mnenja (12 x 1') :12'

Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika) (2 x 4') :8'

Razprava brez seznama govornikov (9 x 5') :45'

Poslanci :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalci (4 x 6') :24'

Pripravljavci mnenja (7 x 1') :7'

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

Poslanci :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Svet (vključno z odgovori) :5'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :15'

Poročevalec :6'

Razprava brez seznama govornikov (2 x 5') :10'

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'

Giuseppe Conte, predsednik italijanske vlade :30'

Komisija :10'

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'



19:00 - 24:00

 

 

Sreda, 13. februar 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

23 23Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

634.303/OJ 634.303/OJ

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Avtorji (odbori) (4 x 5') :20'

Avtor vprašanja (politična skupina) (6 x 2') :12'

Razprava brez seznama govornikov (6 x 5') :30'

Poslanci :104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (9 x 1') :9'

Razprava brez seznama govornikov (2 x 5') :10'

Poslanci :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Govornik za tematsko razpravo :4'

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci :6'

Pripravljavec mnenja (2 x 1') :2'

Razprava brez seznama govornikov :5'

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) :10'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Poročevalci (5 x 6') :30'

Pripravljavci mnenja :1'

Razprava brez seznama govornikov (8 x 5') :40'

Poslanci :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Četrtek, 14. februar 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

24 24Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

634.303/OJ 634.303/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (4 x 1') :4'

Razprava brez seznama govornikov (2 x 5') :10'

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

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

Poslanci :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Avtor (večja interpelacija) :2'

Avtorji (odbori) :5'

Razprava brez seznama govornikov (2 x 5') :10'

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, 11. februar 2019

 

25 25Roki

634.303/OJ 634.303/OJ

41 À • Program EU za boj proti goljufijam  - Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

58 À • Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te
staleže  - Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

62 À • Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU  - Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

63 À • Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja  - Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

22 À • Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo  - Poročilo:
Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

64 À • Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU  - Poročilo: Barbara
Spinelli (A8-0051/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

33 À • Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega
varuha človekovih pravic)  - Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

128 À • Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. februar, 14:00

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

Sreda, 13. februar, 16:00

125 À • Veliki plenilci - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 6. marec, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 20:00

50 À • Stanje razprav o prihodnosti Evrope  - Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

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

Sreda, 6. februar, 13:00

24 À • Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike  - Poročilo: Ashley Fox
(A8-0019/2019)

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

Sreda, 6. februar, 13:00



Torek, 12. februar 2019
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101 À • Mehanizem Unije na področju civilne zaščite  - Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Predlogi sprememb Četrtek, 7. februar, 12:00

20 À • Trajnostna raba pesticidov  - Poročilo: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

25 À • Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu  - Poročilo: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

74 À • Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode  - Poročilo: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

87 À • Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil  - Poročilo: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

37 À • Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko  - Poročilo: Nicola Danti
(A8-0052/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

11 À • DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami  - Poročilo: Fulvio Martusciello
(A8-0028/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

95 À • Strategije vključevanja Romov - Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Sreda, 6. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Petek, 8. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Petek, 8. februar, 14:00

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

Ponedeljek, 11. februar, 19:00

13 À • Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin (A8-0048/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

15 À • Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)  - Poročilo: David Martin (A8-0049/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

94 À • Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000135/2018 - B8-0005/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 6. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Torek, 12. februar, 16:00



 

Sreda, 13. februar 2019
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80 À • Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000134/2018 - B8-0006/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 6. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Torek, 12. februar, 16:00

126 À • Pravice interseksualnih oseb - Vprašanja za ustni odgovor (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. februar, 14:00

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

Sreda, 13. februar, 16:00

131 À • Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023) - Vprašanje za ustni odgovor (O-000006/2019 -
B8-0014/2019)

- Predlogi resolucij Torek, 12. februar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 13. februar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 13. februar, 13:00

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

Sreda, 13. februar, 19:00

86 À • Uporaba konoplje v zdravstvene namene - Vprašanje za ustni odgovor (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 6. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Torek, 12. februar, 16:00

89 À • Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje  -
Poročilo: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

118 À • Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Zahteve za poimensko glasovanje Torek, 12. februar, 19:00

107 À • Program za pravosodje  - Poročilo: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Petek, 8. februar, 12:00

91 À • Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja  - Poročilo:
Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

70 À • Zavarovanje motornih vozil  - Poročilo: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00



 

Četrtek, 14. februar 2019
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71 À • Razprave v Odboru za peticije v letu 2018  - Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

132 À • Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU - Izjava podpredsednice
Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Torek, 12. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 13. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 13. februar, 14:00

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

Sreda, 13. februar, 19:00

34 À • Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji  - Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

35 À • Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih
cestnine v Uniji  - Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

59 À • Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici  - Poročilo: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

72 À • Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut  - Poročilo: Eva Maydell
(A8-0360/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. februar, 13:00

106 À • Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov  - Poročilo: Roberts Zīle
(A8-0032/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 12. februar, 13:00

114 À • NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. februar, 14:00

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

Sreda, 13. februar, 16:00

133 À • Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni
ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 6. marec, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 20:00

18 À • Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU  - Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

27 À • Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja  -
Poročilo: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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119 À • Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Sreda, 13. februar, 13:00

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

Sreda, 13. februar, 14:00

120 À • Zimbabve

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Sreda, 13. februar, 13:00

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

Sreda, 13. februar, 14:00

121 À • Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 11. februar, 20:00

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

Sreda, 13. februar, 13:00

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

Sreda, 13. februar, 14:00

105 À • Prilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi
izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije  - Poročilo: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Ponedeljek, 11. februar, 19:00

61 À • Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi
agencijami  - Poročilo: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 6. februar, 13:00

83 À • Evropa varuje: čist zrak za vse - Vprašanje za ustni odgovor (O-000138/2018 - B8-0009/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 6. marec, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 11. marec, 20:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 8. februar, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 11. februar, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 12. februar, 19:00

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

Sreda, 13. februar, 19:00
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