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Pojasnitev postopkov
 

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

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

1. Tretja obravnava

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

2. Odobritev

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

3. Druga obravnava

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

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

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

5. Prva obravnava

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

6. Odobritev

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

7. Drugi postopki

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

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



Vsebina

Vsebina

637.886/OJ 637.886/OJ

Sreda, 3. april 2019 1

14:00 - 15:15 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Izstop Združenega kraljestva iz EU - Izjavi Sveta in Komisije 1

15:15 - 17:30 1

Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope 1

17:30 - 24:00 1

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom  - Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018) 1

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019) 1

Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju  - Poročilo: Clara
Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 1

Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije  - Poročilo:
Gérard Deprez (A8-0436/2018) 2

Odnosi med EU in Kitajsko - Izjavi Sveta in Komisije 2

Skupna razprava - Carina 2

Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine  - Poročilo: Maria Grapini
(A8-0464/2018) 2

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole  - Poročilo: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018) 2

Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019) 2

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Četrtek, 4. april 2019 3

08:30 - 10:50 3

Vseevropski osebni pokojninski produkt  - Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018) 3

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev  - Poročilo: David Casa
(A8-0270/2018) 3

11:00 - 13:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 3

Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu  - Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019) 3

Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu  - Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019) 3

Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu  - Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019) 3

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih
državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU  - Poročilo: Sergei Stanishev
(A8-0047/2019) 4

Smernice za politike zaposlovanja držav članic  - Poročilo: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019) 4

Ravnanje z odpadki - Predlog resolucije 4

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa  - Poročilo:
Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 4

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi  - Poročilo:
Wim van de Camp (A8-0205/2018) 4

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza  - Poročilo: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 4

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom  - Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018) 4

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019) 5

Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju  - Poročilo: Clara
Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 5
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Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije  - Poročilo:
Gérard Deprez (A8-0436/2018) 5

Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019) 5

Vseevropski osebni pokojninski produkt  - Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018) 5

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev  - Poročilo: David Casa
(A8-0270/2018) 5

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah
članicah  - Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 5

Evropski socialni sklad plus (ESS+)  - Poročilo: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 5

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga  - Poročilo: Kay Swinburne (A8-0010/2019) 6

Ponovna uporaba informacij javnega sektorja  - Poročilo: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018) 6

Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice  - Poročilo: Marco Affronte (A8-0389/2018) 6

Minimalna raven izobraževanja pomorščakov  - Poročilo: Dominique Riquet (A8-0007/2019) 6

Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023  - Poročilo: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019) 6

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah  - Poročilo: Tanja Fajon (A8-0356/2018) 6

Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU
h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 6

Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom  -
Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018) 7

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 9

Roki 10
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14:00 - 15:15 Razprave

15:15 - 17:30 Razprave

17:30 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

80 • Izstop Združenega kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2676(RSP)]

71 • Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

6 À«««I • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Odbor za ribištvo

41 À«««I • Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem
morju

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 17/01/2019)



 
Skupna razprava - Carina

 
Zaključek skupne razprave
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23 À«««I • Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih
državljanom Unije

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih
izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in
njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

81 • Odnosi med EU in Kitajsko

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

Poročilo: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
„Carina“ za sodelovanje na področju carine

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

(Glasovanje: 15/01/2019)

39 À«««I • Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole

Poročilo: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

(Glasovanje: 15/01/2019)

55 À«««I • Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Odbor za promet in turizem

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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08:30 - 10:50 Razprave

11:00 - 13:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

45 À«««I • Vseevropski osebni pokojninski produkt

Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem
pokojninskem produktu (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

42 À«««I • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

Poročilo: David Casa (A8-0270/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega
in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta
2010/18/EU

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

85 - Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu

[2018/2268(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

86 - Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu

[2018/2269(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

87 - Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu

[2018/2270(IMM)]

Odbor za pravne zadeve
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73 À«««I - Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav,
katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU

Poročilo: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o
seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih
državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

58 « - Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

26 - Ravnanje z odpadki

Predlog resolucije

B8-0231/2019

[2019/2557(RSP)]

Člen 216(2) Poslovnika

76 «««I - Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

Poročilo: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede
zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za
napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Odbor za promet in turizem

(Razprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018, razprava: 27/03/2019)

77 «««I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi

Poročilo: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede
minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas
počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Odbor za promet in turizem

(Razprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018, razprava: 27/03/2019)

78 «««I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

Poročilo: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in
Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Odbor za promet in turizem

(Razprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018, razprava: 27/03/2019)

57 À«««I - Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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6 À«««I - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Odbor za ribištvo

41 À«««I - Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 17/01/2019)

23 À«««I - Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

55 À«««I - Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Odbor za promet in turizem

45 À«««I - Vseevropski osebni pokojninski produkt

Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

42 À«««I - Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

Poročilo: David Casa (A8-0270/2018)

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

53 «««I - Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v
državah članicah

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

(Razprava: 16/01/2019, glasovanje: 17/01/2019)

37 «««I - Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Poročilo: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Razprava: 15/01/2019, glasovanje: 16/01/2019)
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54 À«««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

(Glasovanje: 13/02/2019)

14 À«««I - Ponovna uporaba informacij javnega sektorja

Poročilo: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega
sektorja (prenovitev)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

24 À«««I - Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice

Poročilo: Marco Affronte (A8-0389/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža
sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Odbor za ribištvo

56 À«««I - Minimalna raven izobraževanja pomorščakov

Poročilo: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o
minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Odbor za promet in turizem

51 À«««I - Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023

Poročilo: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede
prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

67 «««I - Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede
pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 29/11/2018)

82 - Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s
pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti
njima

B8-0232/2019

[2019/2678(RSP)]
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637.886/OJ 637.886/OJ

75 À - Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim
produktom

Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Poročilo o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim
produktom

[2018/2002(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki
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637.886/OJ 637.886/OJ



Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Sreda, 3. april 2019

 

14:00 - 15:15

 

15:15 - 17:30

 

17:30 - 24:00

 

 

Četrtek, 4. april 2019

 

08:30 - 10:50

 

9 9Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

637.886/OJ 637.886/OJ

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', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

Predsednik švedske vlade Stefan Löfven :30'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poslanci :60' 30

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

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Poročevalci (7 x 6') :42'

Pripravljavci mnenja (10 x 1') :10'

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

Poslanci :135' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 14', ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8', NI
: 5' 30

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (4 x 1') :4'

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

Poslanci :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Roki

 
 

Sreda, 3. april 2019

 

 

Četrtek, 4. april 2019

 

10 10Roki

637.886/OJ 637.886/OJ

57 À • Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom  - Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

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

6 À • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  - Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

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

41 À • Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju  - Poročilo:
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

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

23 À • Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije  - Poročilo:
Gérard Deprez (A8-0436/2018)

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

38 À • Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine  - Poročilo: Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 10. april, 13:00

39 À • Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole  - Poročilo: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 10. april, 13:00

55 À • Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture  - Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

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

45 À • Vseevropski osebni pokojninski produkt  - Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

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

42 À • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev  - Poročilo: David Casa
(A8-0270/2018)

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

73 À • Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav,
katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU  - Poročilo: Sergei
Stanishev (A8-0047/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 3. april, 13:00

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

Sreda, 3. april, 19:00

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

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



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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637.886/OJ 637.886/OJ

14 À • Ponovna uporaba informacij javnega sektorja  - Poročilo: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

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

24 À • Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice  - Poročilo: Marco Affronte (A8-0389/2018)

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

56 À • Minimalna raven izobraževanja pomorščakov  - Poročilo: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

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

51 À • Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023  - Poročilo: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

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

75 À • Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom
- Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 1. april, 13:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 2. april, 19:00
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