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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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Vsebina
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Ponedeljek, 11. marec 2019 1

17:00 - 24:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Skupna razprava - Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc 1

Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
(ECRIS)  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 1

Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav
in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018) 1

Program evropske solidarnostne enote  - Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 1

Skupna razprava - Kibernetska varnost 2

Uredba EU o kibernetski varnosti  - Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 2

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža
nacionalnih koordinacijskih centrov  - Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019) 2

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano  - Poročilo: Paolo De Castro
(A8-0309/2018) 2

Skupna razprava - Vietnam 2

Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov  - Priporočilo: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 2

Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov (resolucija)  - Poročilo: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 2

Evropska državljanska pobuda  - Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018) 3

Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo  - Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 3

Kratka predstavitev naslednjega poročila: 3

Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo  - Poročilo: Soraya Post
(A8-0075/2019) 3

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 3

Torek, 12. marec 2019 4

09:00 - 10:00 4

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika) 4

Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije  -
Poročilo: 4

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije
ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije  - Poročilo: 4

Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije  - Poročilo: Ismail Ertug 4

Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU - Izjavi
Sveta in Komisije 4

10:00 - 12:20 4

Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope 4

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 5

Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier  - Poročilo: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019) 5

Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu  - Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019) 5

Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde  - Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019) 5

Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega
obdobja 5

Elektronske informacije o prevozu blaga  - Poročilo: Claudia Schmidt (A8-0060/2019) 5
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Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov  - Priporočilo: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 5

Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov (resolucija)  - Poročilo: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 5

Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
- Priporočilo: József Nagy (A8-0070/2019) 5

Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k
varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih  - Priporočilo:
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019) 6

Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške)  -
Priporočilo: Francisco Assis (A8-0168/2019) 6

Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške)  - Priporočilo: Ramona Nicole Mănescu
(A8-0025/2019) 6

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom  - Vmesno poročilo: Ramona Nicole
Mănescu (A8-0072/2019) 6

Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu  - Poročilo:
Branislav Škripek (A8-0092/2019) 6

Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)
- Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 6

Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in
oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018) 6

Program evropske solidarnostne enote  - Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 7

Uredba EU o kibernetski varnosti  - Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 7

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano  - Poročilo: Paolo De Castro
(A8-0309/2018) 7

Evropska državljanska pobuda  - Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018) 7

Uvoz kulturnih dobrin  - Poročilo: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 7

Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament  - Poročilo: Mercedes Bresso, Rainer
Wieland (A8-0435/2018) 7

Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na
ravni EU za njihovo zmanjšanje - Predlogi resolucij 7

Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo  - Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 7

Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo  - Poročilo: Soraya Post (A8-0075/2019) 8

15:00 - 24:00 8

Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Poročilo o Turčiji za leto 2018  - Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019) 8

Izredne razmere v Venezueli - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko 8

Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper
propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani  - Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 8

Skupna razprava - Afganistan 8

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom  - Priporočilo: Anna Elżbieta
Fotyga (A8-0026/2019) 8

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)  - Poročilo: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 9

Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom  - Poročilo: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019) 9

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev  - Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 9

Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja - Izjavi
Sveta in Komisije 9

Vizumski informacijski sistem  - Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 9

Sklad za azil in migracije  - Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 10

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume  - Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 10

Sklad za notranjo varnost  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 10



Vsebina

636.011/OJ 636.011/OJ

Sreda, 13. marec 2019 11

09:00 - 11:50 11

Podnebne spremembe - Izjavi Sveta in Komisije 11

Priprava zasedanja Evropskega sveta  21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU - Izjavi
Sveta in Komisije 11

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

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo  -
Poročilo: Klaus Buchner (A8-0071/2019) 11

Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno
kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU  - Poročilo:
Iskra Mihaylova (A8-0021/2019) 11

Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega
kraljestva iz EU  - Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019) 11

Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo: Kosma Złotowski
(A8-0061/2019) 12

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom  - Priporočilo: Anna Elżbieta
Fotyga (A8-0026/2019) 12

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)  - Poročilo: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 12

Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri Evropski agenciji za operativno upravljanje
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice  - Priporočilo: Monica Macovei
(A8-0081/2019) 12

Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU  - Poročilo: Hilde Vautmans (A8-0171/2019) 12

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev  - Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 12

Vizumski informacijski sistem  - Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 12

Sklad za azil in migracije  - Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 12

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume  - Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 13

Sklad za notranjo varnost  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 13

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb  - Poročilo:
Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 13

Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije  - Poročilo: Tiemo Wölken
(A8-0439/2018) 13

Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu
Združenega kraljestva iz EU  - Poročilo: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019) 13

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom
Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo: Isabella De Monte (A8-0063/2019) 13

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz
Unije  - Poročilo: Pavel Telička (A8-0062/2019) 13

Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije  -
Poročilo: 14

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških
plovil Združenega kraljestva v vodah Unije  - Poročilo: 14

Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije  - Poročilo: Ismail Ertug 14

Evropa, ki varuje: čist zrak za vse - Predlogi resolucij 14

Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper
propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani  - Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 14

Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom  - Poročilo: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019) 14

15:00 - 17:00 14

Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA - Izjava Komisije 14

Skupna razprava - evropski semester za ekonomsko politiko in usklajevanje 15

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019  - Poročilo: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 15
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Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu
rasti za leto 2019  - Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019) 15

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek) 15

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža
nacionalnih koordinacijskih centrov  - Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019) 15

Sprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo: Isabella
De Monte (A8-0004/2019) 15

Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo:
Karima Delli (A8-0009/2019) 15

Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij  - Poročilo: Gesine Meissner (A8-0326/2018) 15

Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave
podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije  - Poročilo: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018) 16

Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi  - Poročilo: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018) 16

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s
klotianidinom 16

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3) 16

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-9) 16

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 ×
GA21 16

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom 16

Poročilo o Turčiji za leto 2018  - Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019) 16

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019  - Poročilo: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 16

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti
za leto 2019  - Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019) 17

18:00 - 24:00 Razprave (ali po glasovanju) 17

Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti  - Poročilo: Esther de Lange, Roberto Gualtieri
(A8-0440/2018) 17

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada  - Vmesno poročilo: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 17

Varstvo konkurence v zračnem prevozu  - Poročilo: Markus Pieper (A8-0125/2018) 17

Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 17

Razmere v Nikaragvi - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 17

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko
odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok  - Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 18

Četrtek, 14. marec 2019 19

09:00 - 11:50 19

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja  - Poročilo: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 19

Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)  - Poročilo: Christofer Fjellner (A8-0090/2019) 19

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika) 19

Stanje človekovih pravic v Kazahstanu 19

Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic 19

Stanje človekovih pravic v Gvatemali 19

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

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 135 Poslovnika) 20

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko
odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok  - Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 20

Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)  - Poročilo: Christofer Fjellner (A8-0090/2019) 20
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Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti  - Poročilo: Esther de Lange, Roberto Gualtieri
(A8-0440/2018) 20

Varstvo konkurence v zračnem prevozu  - Poročilo: Markus Pieper (A8-0125/2018) 20

Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 20

Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU -
Predlogi resolucij 20

Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole   - Poročilo: Roberto Gualtieri
(A8-0148/2019) 20

Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke  - Poročilo: Roberto Gualtieri
(A8-0144/2019) 20

Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa  - Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019) 21

Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic - Predlogi resolucij 21

Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja -
Predlogi resolucij 21

Podnebne spremembe - Predlogi resolucij 21

Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA - Predlogi resolucij 21

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada  - Vmesno poročilo: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 21

Razmere v Nikaragvi - Predlogi resolucij 21

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja  - Poročilo: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 21

15:00 - 16:00 22

Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture - Vprašanje za ustni odgovor (O-000001/2019 -
B8-0015/2019) 22

Temeljne pravice oseb afriškega porekla - Vprašanje za ustni odgovor (O-000022/2019 - B8-0016/2019) 22

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 24

Roki 27



Ponedeljek, 11. marec 2019

 

 

17:00 - 24:00     

 
Skupna razprava - Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc

 
Zaključek skupne razprave
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17:00 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

75 À«««I • Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski
sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih
tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter
o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

[2016/0002(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

76 À«««I • Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo
evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 08/02/2018)

62 À«««I • Program evropske solidarnostne enote

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in
Uredbe (EU) št. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje



Skupna razprava - Kibernetska varnost

 
Zaključek skupne razprave

 
Skupna razprava - Vietnam
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47 À«««I • Uredba EU o kibernetski varnosti

Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za
kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter
certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske
varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

[2017/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

133 À«««I • Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za
kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov

Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za
kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo v sredo

72 À«««I • Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Poročilo: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih
praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

[2018/0082(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Glasovanje: 25/10/2018)

21 ««« • Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

Priporočilo: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem
partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

[2018/0272(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

10 • Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično
republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju
gozdov

[2018/0272M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino



Zaključek skupne razprave

 

Kratka predstavitev naslednjega poročila:
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58 À«««I • Evropska državljanska pobuda

Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski
pobudi

[2017/0220(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

(Glasovanje: 05/07/2018)

29 À • Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo

[2018/2158(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

En krog govornikov iz političnih skupin

12 À • Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

Poročilo: Soraya Post (A8-0075/2019)

Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

[2018/2159(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Torek, 12. marec 2019

 

 

09:00 - 10:00     
 

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)

 

10:00 - 12:20     
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09:00 - 10:00 Razprave

10:00 - 12:20 Razprave

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

15:00 - 24:00 Razprave

93 À«««I - Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz
Unije

Poročilo:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Odbor za ribištvo

 (še ni sprejeto)

94 À«««I - Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne
operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

Poročilo:

[2019/0010(COD)]

Odbor za ribištvo

 (še ni sprejeto)

134 À«««I - Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

Poročilo: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Odbor za promet in turizem

 (še ni sprejeto)

146 À • Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in
monetarnih zadev EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2614(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

124 • Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o
prihodnosti Evrope

[2019/2515(RSP)]



12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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135 - Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

Poročilo: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

144 - Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

[2018/2247(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

145 - Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

101 - Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega
parlamentarnega obdobja

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektronske informacije o prevozu blaga

Poročilo: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga

[2018/0140(COD)]

Odbor za promet in turizem

21 ««« - Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje,
upravljanju in trgovanju na področju gozdov

Priporočilo: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

10 - Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje,
upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

46 ««« - Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatkov

Priporočilo: József Nagy (A8-0070/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo
Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo
osebnih podatkov

[2018/0238(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



6 6Torek, 12. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

103 ««« - Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k
varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih

Priporočilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo
pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih
tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)

[2018/0116(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

107 ««« - Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi
Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski
uniji

[2014/0327(NLE)]

Odbor za promet in turizem

30 ««« - Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami
na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji

[2016/0121(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

17 - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom

Vmesno poročilo: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki
vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter
Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo

[1998/0031R(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

90 « - Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu

Poročilo: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v
Združenem kraljestvu

[2018/0812(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

75 À«««I - Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
(ECRIS)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

76 À«««I - Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih
držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 08/02/2018)
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62 À«««I - Program evropske solidarnostne enote

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

47 À«««I - Uredba EU o kibernetski varnosti

Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

72 À«««I - Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Poročilo: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Glasovanje: 25/10/2018)

58 À«««I - Evropska državljanska pobuda

Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

(Glasovanje: 05/07/2018)

57 À«««I - Uvoz kulturnih dobrin

Poročilo: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

[2017/0158(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Razprava: 24/10/2018, glasovanje: 25/10/2018)

97 À«««I - Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

Poročilo: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št.
1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru
volitev v Evropski parlament

[2018/0336(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

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

Predlogi resolucij

B8-0153/2019, Skupna resolucija B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019,
B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Razprava: 13/02/2019)

29 À - Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo

Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



 

15:00 - 24:00     

 
Skupna razprava - Afganistan
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12 À - Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

Poročilo: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

123 À • Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic

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

[2019/2580(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

16 À • Poročilo o Turčiji za leto 2018

Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019)

Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018

[2018/2150(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

153 À • Izredne razmere v Venezueli

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

[2019/2628(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

117 À • Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem
komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov,
ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj
zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

[2018/2115(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

32 ««« • Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom

Priporočilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o
sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve



 
Zaključek skupne razprave
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33 À • Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom
(resolucija)

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v
imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na
drugi strani

[2015/0302M(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

31 À • Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede
pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

[2018/2246(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

13 À«««I • Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in
drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in
storitev

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Razprava: 13/09/2017, glasovanje: 14/09/2017)

138 À • Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju
pranja denarja

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2612(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

99 À«««I • Vizumski informacijski sistem

Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399,
Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o
razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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70 À«««I • Sklad za azil in migracije

Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil
in migracije

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

71 À«««I • Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za
finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano
upravljanje meja

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

69 À«««I • Sklad za notranjo varnost

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za
notranjo varnost

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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09:00 - 11:50     

 

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

11 11Sreda, 13. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

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 (ali po glasovanju)

125 À • Podnebne spremembe

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2582(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin
Glasovanje bo v četrtek

41 • Priprava zasedanja Evropskega sveta  21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega
kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno
kraljestvo

Poročilo: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z
izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno
kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

68 «««I - Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in
Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz
EU

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov
teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-
Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

104 «««I - Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa
Združenega kraljestva iz EU

Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti
učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
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66 «««I - Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva 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

(Glasovanje: 13/02/2019)

32 ««« - Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom

Priporočilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

33 À - Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

108 ««« - Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri Evropski agenciji za operativno
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Priporočilo: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Priporočilo o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter
Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani
o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih
sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

23 - Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU

Poročilo: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih
predstavnikov EU

[2018/2116(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

13 À«««I - Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Razprava: 13/09/2017, glasovanje: 14/09/2017)

99 À«««I - Vizumski informacijski sistem

Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

70 À«««I - Sklad za azil in migracije

Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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71 À«««I - Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

69 À«««I - Sklad za notranjo varnost

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

42 À«««I - Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju
žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih
označb žganih pijač

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 28/02/2018, glasovanje: 01/03/2018)

59 À«««I - Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Poročilo: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča
Evropske unije

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Odbor za pravne zadeve

105 À«««I - Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po
izstopu Združenega kraljestva iz EU

Poročilo: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na
področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska iz Evropske unije

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

64 À«««I - Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom
Združenega kraljestva 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

(Glasovanje: 13/02/2019)

67 À«««I - Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega
kraljestva 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

(Glasovanje: 13/02/2019)



 

15:00 - 17:00     
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93 À«««I - Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

Poročilo:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Odbor za ribištvo

 (še ni sprejeto)

94 À«««I - Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije
ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

Poročilo:

[2019/0010(COD)]

Odbor za ribištvo

 (še ni sprejeto)

134 À«««I - Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

Poročilo: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Odbor za promet in turizem

 (še ni sprejeto)

80 À - Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Predlogi resolucij

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Razprava: 14/02/2019)

117 À - Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za
boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

31 À - Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

141 À • Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Izjava Komisije

[2019/2537(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek



Skupna razprava - evropski semester za ekonomsko politiko in usklajevanje

 
Zaključek skupne razprave

 

17:00 - 18:00     GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
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139 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za
leto 2019

Poročilo: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled
rasti za leto 2019

[2018/2119(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

140 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni
vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019

Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in
socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019

[2018/2120(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

133 À«««I - Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža
nacionalnih koordinacijskih centrov

Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

51 À«««I - Sprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Poročilo: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi
z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Odbor za promet in turizem

112 À«««I - Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Poročilo: Karima Delli (A8-0009/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Odbor za promet in turizem

52 À«««I - Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij

Poročilo: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za
oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in
Direktive 2010/65/EU

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Odbor za promet in turizem
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102 À«««I - Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske
obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije

Poročilo: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi
podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave
podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

53 À«««I - Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi
z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

131 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s
klotianidinom

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-
87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507
× GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Poročilo o Turčiji za leto 2018

Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

139 À - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019

Poročilo: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



 

18:00 - 24:00     Razprave (ali po glasovanju)
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140 À - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem
pregledu rasti za leto 2019

Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

74 À«««I • Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti

Poročilo: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(Glasovanje: 13/12/2018)

115 À • Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

Vmesno poročilo: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada

[2017/0333R(APP)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

54 À«««I • Varstvo konkurence v zračnem prevozu

Poročilo: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v
zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Odbor za promet in turizem

49 À • Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija

[2019/2001(BUD)]

Odbor za proračun

147 À • Razmere v Nikaragvi

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

[2019/2615(RSP)]
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111 « • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s
starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v
zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi
otrok (prenovitev)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Odbor za pravne zadeve

(Razprava: 17/01/2018, glasovanje: 18/01/2018)



Četrtek, 14. marec 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)

19 19Četrtek, 14. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

50 À • Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

Poročilo: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Poročilo o letnem strateškem poročilu o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega
razvoja

[2018/2279(INI)]

Odbor za razvoj

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

20 • Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)

Poročilo: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov
(GSP)

[2018/2107(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

136 À • Stanje človekovih pravic v Kazahstanu

Skupna resolucija B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019,
B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic

Skupna resolucija B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019,
B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Stanje človekovih pravic v Gvatemali

Skupna resolucija B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019,
B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



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

20 20Četrtek, 14. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

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

111 « - Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko
odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Odbor za pravne zadeve

(Razprava: 17/01/2018, glasovanje: 18/01/2018)

20 - Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)

Poročilo: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

74 À«««I - Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti

Poročilo: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(Glasovanje: 13/12/2018)

54 À«««I - Varstvo konkurence v zračnem prevozu

Poročilo: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Odbor za promet in turizem

49 À - Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Odbor za proračun

146 À - Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019,
B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Poročilo o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

142 « - Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



21 21Četrtek, 14. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

143 « - Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Poročilo o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

123 À - Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019,
B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja

Predlogi resolucij

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Podnebne spremembe

Predlogi resolucij

B8-0184/2019, B8-0188/2019, Skupna resolucija B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019,
B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlogi resolucij

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

Vmesno poročilo: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

147 À - Razmere v Nikaragvi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019,
B8-0169/2019, B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

Poročilo: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Odbor za razvoj

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



15:00 - 16:00     

22 22Četrtek, 14. marec 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

148 • Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture

Vprašanje za ustni odgovor

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisija
Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture

[2019/2616(RSP)]

149 À • Temeljne pravice oseb afriškega porekla

Vprašanje za ustni odgovor

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Temeljne pravice oseb afriškega porekla

[2018/2899(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki
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Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 11. marec 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Torek, 12. marec 2019

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00

 

24 24Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

636.011/OJ 636.011/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Poročevalci (8 x 6') :48'

Pripravljavci mnenja (15 x 1') :15'

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

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

Poslanci :135'

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

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :30'

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

predsednik vlade Slovaške Peter Pellegrini :30'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poslanci :74' 30

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

Svet (vključno z odgovori) :15'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :30'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Poročevalci (9 x 6') :54'

Pripravljavci mnenja (11 x 1') :11'

Razprava brez seznama govornikov (12 x 5') :60'

Poslanci :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'



Sreda, 13. marec 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Četrtek, 14. marec 2019

 

09:00 - 11:50

 

25 25Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

636.011/OJ 636.011/OJ

Svet (vključno z odgovori) :20'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :90'

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

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (4 x 1') :4'

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

Poslanci :45' 30

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

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

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (7 x 6') :42'

Pripravljavci mnenja (3 x 1') :3'

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

Poslanci :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

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, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'



15:00 - 16:00

 

26 26Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

636.011/OJ 636.011/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Avtorji (odbori) :5'

Avtor vprašanja (politična skupina) :2'

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

Poslanci :30'

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



Roki

 
 

Ponedeljek, 11. marec 2019

 

27 27Roki

636.011/OJ 636.011/OJ

75 À • Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
(ECRIS)  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

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

76 À • Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav
in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

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

62 À • Program evropske solidarnostne enote  - Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

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

47 À • Uredba EU o kibernetski varnosti  - Poročilo: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

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

133 À • Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža
nacionalnih koordinacijskih centrov  - Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

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

72 À • Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano  - Poročilo: Paolo De
Castro (A8-0309/2018)

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

58 À • Evropska državljanska pobuda  - Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018)

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

29 À • Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo  - Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

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

Sreda, 6. marec, 13:00

- Skupni nadomestni predlogi resolucij Ponedeljek, 11. marec, 19:00

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

Ponedeljek, 11. marec, 19:00

12 À • Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo  - Poročilo: Soraya Post
(A8-0075/2019)

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

Sreda, 6. marec, 13:00



Torek, 12. marec 2019

 

28 28Roki

636.011/OJ 636.011/OJ

93 À • Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije  -
Poročilo:

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

94 À • Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije
ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije  - Poročilo:

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

134 À • Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije  - Poročilo: Ismail Ertug

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

146 À • Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU -
Izjavi Sveta in Komisije

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. marec, 20:00

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

Sreda, 13. marec, 16:00

57 À • Uvoz kulturnih dobrin  - Poročilo: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

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

97 À • Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament  - Poročilo: Mercedes Bresso, Rainer
Wieland (A8-0435/2018)

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

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

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

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

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

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

Ponedeljek, 11. marec, 19:00

123 À • Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 11. marec, 20:00

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

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

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

Sreda, 13. marec, 19:00

16 À • Poročilo o Turčiji za leto 2018  - Poročilo: Kati Piri (A8-0091/2019)

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

153 À • Izredne razmere v Venezueli - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Sreda, 20. marec, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 25. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 25. marec, 20:00



 

Sreda, 13. marec 2019

 

29 29Roki

636.011/OJ 636.011/OJ

117 À • Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj
zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani  - Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga
(A8-0031/2019)

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

33 À • Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)  - Poročilo: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

31 À • Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom  - Poročilo: Juan Fernando
López Aguilar (A8-0074/2019)

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

13 À • Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev  - Poročilo: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

138 À • Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja -
Izjavi Sveta in Komisije

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. marec, 20:00

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

Sreda, 13. marec, 16:00

99 À • Vizumski informacijski sistem  - Poročilo: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

70 À • Sklad za azil in migracije  - Poročilo: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

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

71 À • Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume  - Poročilo: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

69 À • Sklad za notranjo varnost  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

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

125 À • Podnebne spremembe - Izjavi Sveta in Komisije

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. marec, 20:00

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

Sreda, 13. marec, 16:00

42 À • Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb  - Poročilo:
Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

59 À • Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije  - Poročilo: Tiemo Wölken
(A8-0439/2018)

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



30 30Roki

636.011/OJ 636.011/OJ

105 À • Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po
izstopu Združenega kraljestva iz EU  - Poročilo: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

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

64 À • Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom
Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

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

67 À • Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
iz Unije  - Poročilo: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

93 À • Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije  -
Poročilo:

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

94 À • Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije
ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije  - Poročilo:

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

134 À • Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije  - Poročilo: Ismail Ertug

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

80 À • Evropa, ki varuje: čist zrak za vse - Predlogi resolucij

- Predlog resolucije Sreda, 6. marec, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 11. marec, 19:00

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

Torek, 12. marec, 16:00

141 À • Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA - Izjava Komisije

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. marec, 20:00

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

Sreda, 13. marec, 16:00

139 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019  - Poročilo: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

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

140 À • Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu
rasti za leto 2019  - Poročilo: Marian Harkin (A8-0162/2019)

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

51 À • Sprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo:
Isabella De Monte (A8-0004/2019)

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

112 À • Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije  - Poročilo:
Karima Delli (A8-0009/2019)

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

52 À • Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij  - Poročilo: Gesine Meissner
(A8-0326/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 6. marec, 13:00
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102 À • Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske
obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije  - Poročilo: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

53 À • Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi  - Poročilo: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018)

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

131 À • Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s
klotianidinom

- Predlogi sprememb Petek, 8. marec, 12:00

127 À • Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)

- Predlogi sprememb Petek, 8. marec, 12:00

128 À • Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-
9)

- Predlogi sprememb Petek, 8. marec, 12:00

129 À • Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 ×
GA21

- Predlogi sprememb Petek, 8. marec, 12:00

130 À • Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom

- Predlogi sprememb Petek, 8. marec, 12:00

74 À • Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti  - Poročilo: Esther de Lange, Roberto Gualtieri
(A8-0440/2018)

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

115 À • Ustanovitev Evropskega denarnega sklada  - Vmesno poročilo: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

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

54 À • Varstvo konkurence v zračnem prevozu  - Poročilo: Markus Pieper (A8-0125/2018)

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

49 À • Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III  - Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

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

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

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 12. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 12. marec, 20:00

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

Sreda, 13. marec, 16:00



Četrtek, 14. marec 2019

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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50 À • Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja  - Poročilo: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

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

136 À • Stanje človekovih pravic v Kazahstanu

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

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

Sreda, 13. marec, 13:00

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

Sreda, 13. marec, 14:00

137 À • Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic

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

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

Sreda, 13. marec, 13:00

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

Sreda, 13. marec, 14:00

150 À • Stanje človekovih pravic v Gvatemali

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

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

Sreda, 13. marec, 13:00

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

Sreda, 13. marec, 14:00

149 À • Temeljne pravice oseb afriškega porekla - Vprašanje za ustni odgovor (O-000022/2019 - B8-0016/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 20. marec, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 25. marec, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 25. marec, 20:00

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

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

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

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

Sreda, 13. marec, 19:00


	Ponedeljek, 11. marec 2019
	17:00 - 24:00     
	Skupna razprava - Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
	Skupna razprava - Kibernetska varnost
	Skupna razprava - Vietnam
	Kratka predstavitev naslednjega poročila:


	Torek, 12. marec 2019
	09:00 - 10:00     
	Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)

	10:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
	15:00 - 24:00     
	Skupna razprava - Afganistan


	Sreda, 13. marec 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
	15:00 - 17:00     
	Skupna razprava - evropski semester za ekonomsko politiko in usklajevanje

	17:00 - 18:00     GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
	18:00 - 24:00     Razprave (ali po glasovanju)

	Četrtek, 14. marec 2019
	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
	15:00 - 16:00     

	Čas za govor (člen 162 Poslovnika)
	Ponedeljek, 11. marec 2019
	17:00 - 24:00

	Torek, 12. marec 2019
	09:00 - 10:00
	10:00 - 12:20
	15:00 - 24:00

	Sreda, 13. marec 2019
	09:00 - 11:50
	15:00 - 17:00
	18:00 - 24:00

	Četrtek, 14. marec 2019
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Roki
	Ponedeljek, 11. marec 2019
	Torek, 12. marec 2019
	Sreda, 13. marec 2019
	Četrtek, 14. marec 2019
	Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje


	Vsebina
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


