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Pojasnitev postopkov
 

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

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

1. Tretja obravnava

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

2. Odobritev

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

3. Druga obravnava

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

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

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

5. Prva obravnava

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

6. Odobritev

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

7. Drugi postopki

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

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
za sprejetje predloga resolucije ali predloga sklepa večina oddanih glasov
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Ponedeljek, 15. april 2019 1

17:00 - 24:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije  - Poročilo: Virginie Rozière (A8-0398/2018) 1

Pravna država v Romuniji - Izjava Komisije 1

Skupna razprava - Kolektivni investicijski sklad 1

Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)  - Poročilo: Wolf Klinz
(A8-0430/2018) 1
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Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)
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Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami  - Poročilo: Jonás Fernández (A8-0180/2019) 2
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Evropski nadzorni organi in finančni trgi  - Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019) 3

Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za
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Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in
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Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)  - Poročilo: Markus Ferber (A8-0295/2018) 3

Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)  - Poročilo: Markus Ferber (A8-0296/2018) 4

Nesprejetje davka EU na digitalne storitve - Izjava Komisije 4

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 4

Torek, 16. april 2019 5

09:00 - 11:50 5

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije -
Izjavi Evropskega sveta in Komisije 5

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji  - Poročilo: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018) 5

Evropski organ za delo  - Poročilo: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018) 5

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 5

Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti  - Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0395/2018) 5

Pristop EU k Ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah  - Priporočilo: Virginie Rozière
(A8-0187/2019) 5

Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in
geografskih označbah  - Poročilo: Virginie Rozière (A8-0036/2019) 6

Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa  - Priporočilo: Jozo Radoš
(A8-0191/2019) 6

Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah  - Priporočilo: Eleonora Forenza (A8-0186/2019) 6

Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan  - Poročilo: Indrek Tarand (A8-0194/2019) 6

Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić  - Poročilo: Indrek Tarand (A8-0195/2019) 6

Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije  - Poročilo: Virginie Rozière (A8-0398/2018) 6
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Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za
sistemska tveganja  - Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019) 7

Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja
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Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih
rezultatov  - Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018) 10
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Evropska mejna in obalna straža  - Poročilo: Roberta Metsola (A8-0076/2019) 15
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17:00 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

55 À«««I • Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo
kršitve prava Unije

[2018/0106(COD)]

Odbor za pravne zadeve

137 • Pravna država v Romuniji

Izjava Komisije

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)

Poročilo: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih
investicijskih skladov

[2018/0041(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

22 À«««I • Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)

Poročilo: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne
distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013
ter (EU) št. 346/2013

[2018/0045(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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12 À«««I • Kapitalske zahteve (uredba)

Poročilo: Peter Simon (A8-0242/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto
stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti,
kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do
centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov,
velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter
o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

13 À«««I • Kapitalske zahteve (direktiva)

Poročilo: Peter Simon (A8-0243/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi
finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za
ohranitev kapitala

[2016/0364(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

11 À«««I • Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in
dokapitalizacijo (uredba)

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za
pokrivanje izgub in dokapitalizacijo

[2016/0361(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

10 À«««I • Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in
dokapitalizacijo (direktiva)

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih
podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES,
Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive
2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES

[2016/0362(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

114 À«««I • Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami

Poročilo: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih
z državnimi obveznicami

[2018/0171(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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30 À«««I • Evropski nadzorni organi in finančni trgi

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje
in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe
(EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št.
600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih
dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se
uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah
ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o
prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi
v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju
uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

[2017/0230(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

28 À«««I • Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev
Evropskega odbora za sistemska tveganja

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske
unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

[2017/0232(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

29 À«««I • Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti
zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o
začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja
(Solventnost II)

[2017/0231(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

36 À«««I • Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)

Poročilo: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru
investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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35 À«««I • Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)

Poročilo: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za
investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in
(EU) št. 1093/2010

[2017/0359(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

133 • Nesprejetje davka EU na digitalne storitve

Izjava Komisije

[2019/2695(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 24:00 Razprave

129 • Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva
iz Evropske unije

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2019/2694(RSP)]

49 À«««I • Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

Poročilo: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in
predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji

[2017/0355(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Glasovanje: 15/11/2018)

50 À«««I • Evropski organ za delo

Poročilo: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega
organa za delo

[2018/0064(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Glasovanje: 11/12/2018)

64 «««I - Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007
Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

[2018/0154(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

105 ««« - Pristop EU k Ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah

Priporočilo: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o
označbah porekla in geografskih označbah

[2018/0214(NLE)]

Odbor za pravne zadeve
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99 À«««I - Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in
geografskih označbah

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k
Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

[2018/0189(COD)]

Odbor za pravne zadeve

96 ««« - Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

Priporočilo: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado
Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

[2016/0156(NLE)]

Odbor za promet in turizem

38 ««« - Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah

Priporočilo: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o
oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

[2017/0107(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

73 « - Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Poročilo o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča

[2019/0802(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

83 « - Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Poročilo o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča

[2019/0803(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

55 À«««I - Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

[2018/0106(COD)]

Odbor za pravne zadeve

24 À«««I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)

Poročilo: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

[2018/0041(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

22 À«««I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)

Poročilo: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

[2018/0045(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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12 À«««I - Kapitalske zahteve (uredba)

Poročilo: Peter Simon (A8-0242/2018)

[2016/0360A(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

13 À«««I - Kapitalske zahteve (direktiva)

Poročilo: Peter Simon (A8-0243/2018)

[2016/0364(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

11 À«««I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo
(uredba)

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

[2016/0361(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

10 À«««I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo
(direktiva)

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

[2016/0362(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

114 À«««I - Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami

Poročilo: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

[2018/0171(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

30 À«««I - Evropski nadzorni organi in finančni trgi

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

[2017/0230(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

28 À«««I - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za
sistemska tveganja

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

[2017/0232(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

29 À«««I - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in
pozavarovanja (Solventnost II)

Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

[2017/0231(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

36 À«««I - Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)

Poročilo: Markus Ferber (A8-0295/2018)

[2017/0358(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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35 À«««I - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)

Poročilo: Markus Ferber (A8-0296/2018)

[2017/0359(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

49 À«««I - Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

Poročilo: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[2017/0355(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Glasovanje: 15/11/2018)

50 À«««I - Evropski organ za delo

Poročilo: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

[2018/0064(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Glasovanje: 11/12/2018)

48 À«««I - Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu
morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007,
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter
razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št.
812/2004 in (ES) št. 2187/2005

[2016/0074(COD)]

Odbor za ribištvo

(Razprava: 15/01/2018, glasovanje: 16/01/2018)

78 À«««I - Uredba o evropski statistiki podjetij

Poročilo: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

[2017/0048(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Glasovanje: 19/04/2018)

16 À«««I - Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št.
883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z
Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

[2018/0170(COD)]

Odbor za proračunski nadzor

117 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

[2018/0258(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Glasovanje: 15/01/2019, razprava: 03/04/2019)
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116 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

[2018/0232(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Glasovanje: 15/01/2019, razprava: 03/04/2019)

56 À«««I - Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

Poročilo: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za
eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o
trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

[2018/0103(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

52 À«««I - Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev

Poročilo: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko
statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci

[2016/0264(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

26 À«««I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov

Poročilo: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES,
Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226,
Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih
kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

[2017/0351(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Razprava: 27/03/2019)

25 À«««I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja,
azila in migracij

Poročilo: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in
spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju
kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX
[uredba o agenciji eu-LISA]

[2017/0352(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Razprava: 27/03/2019)

47 À«««I - Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje

Poročilo: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za
zvezo za priseljevanje (prenovitev)

[2018/0153(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

15:00 - 24:00     
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121 À«««I - Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo

Poročilo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in
njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka
vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v
cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št.
79/2009 in (ES) št. 661/2009

[2018/0145(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

118 • Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2684(RSP)]

128 • Razmere v Libiji

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

[2019/2693(RSP)]

145 • Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna
priključitev naselbin na Zahodnem bregu

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

[2019/2702(RSP)]

146 • Razmere v Sudanu

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

[2019/2703(RSP)]

134 • Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski
varnosti

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2696(RSP)]

88 À«««I • Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in
razširjanje njegovih rezultatov

Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil
za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)
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87 À«««I • Program za izvajanje programa Obzorje Evropa

Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije
Obzorje Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)

17 À«««I • Nadzor trga in skladnost izdelkov

Poročilo: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in
postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno
izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424,
(EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter
direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU,
2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU,
2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

59 À«««I • Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih
posredniških storitev

Poročilo: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in
preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

101 À«««I • Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta,
Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU
Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o
varstvu potrošnikov

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
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71 À«««I • Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti
ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št.
178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju
gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko
spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe
(ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih
za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za
živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o
fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 10/12/2018, glasovanje: 11/12/2018)

70 À«««I • Dodatni varstveni certifikat za zdravila

Poročilo: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Odbor za pravne zadeve

147 • Morebitna izročitev Juliana Assangea

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2704(RSP)]
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08:30 - 10:00 Razprave

10:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 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)

80 À«««I • Koordinacija sistemov socialne varnosti

Poročilo: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Glasovanje bo v četrtek

(Glasovanje: 11/12/2018)

115 • Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti
Evrope

[2019/2673(RSP)]

142 • Razlaga člena 32(5), prvega pododstavka, druge alineje Poslovnika

136 ««« - Protokol k Sporazumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za
obravnavanje prošnje za azil, in o „Eurodacu“

Priporočilo: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in
Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil,
vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo
prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za
namene kazenskega pregona

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

88 À«««I - Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih
rezultatov

Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)
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87 À«««I - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa

Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)

17 À«««I - Nadzor trga in skladnost izdelkov

Poročilo: Nicola Danti (A8-0277/2018)

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

59 À«««I - Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

Poročilo: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

101 À«««I - Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

71 À«««I - Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 10/12/2018, glasovanje: 11/12/2018)

70 À«««I - Dodatni varstveni certifikat za zdravila

Poročilo: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Odbor za pravne zadeve

91 À«««I - Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in
ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010,
1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 12/12/2018, glasovanje: 13/12/2018)

89 À«««I - Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za
obdobje 2021–2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 12/12/2018, glasovanje: 13/12/2018)
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93 À«««I - Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve

Poročilo: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

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

86 À«««I - Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne
ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 10/12/2018, glasovanje: 11/12/2018)

95 À«««I - Program za pravosodje

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

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

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

Odbor za pravne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 13/02/2019)

94 À«««I - Program za pravice in vrednote

Poročilo: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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

138 À - Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri
odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah

B8-0240/2019

[2019/2698(RSO)]

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

Poročilo: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni
straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in
Sveta

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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41 À«««I • Vizumski zakonik

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 11/12/2018)

124 «««I - Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s
pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II

Poročilo: József Szájer (A8-0190/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v
katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju
Evropske unije

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Odbor za pravne zadeve

57 À«««I - Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s
pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I

Poročilo: József Szájer (A8-0020/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v
katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju
Evropske unije

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Odbor za pravne zadeve

58 «««I - Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba
regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU

Poročilo: József Szájer (A8-0012/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na
področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe
o delovanju Evropske unije

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Odbor za pravne zadeve

119 ««« - Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega
kraljestva iz Unije

Priporočilo: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske
unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Odbor za proračun

125 ««« - Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo

Priporočilo: Christian Ehler (A8-0188/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med
Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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122 « - Sprememba statuta Evropske investicijske banke

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Odbor za ustavne zadeve

126 À - Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih
inteligentnih prometnih sistemov

B8-0239/2019

[2019/2651(DEA)]

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

Poročilo: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

41 À«««I - Vizumski zakonik

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(Glasovanje: 11/12/2018)

42 À«««I - Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo
severozahodnega Atlantika

Poročilo: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov,
ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Odbor za ribištvo

69 À«««I - Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij

Poročilo: Emil Radev (A8-0442/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih
in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih
dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

103 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

(Razprava: 11/03/2019, glasovanje: 13/03/2019)
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92 À«««I - Instrument za povezovanje Evrope

Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje
Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za promet in turizem

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)

123 À«««I - Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih
spletnih vsebin

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

72 À«««I • Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

Poročilo: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov
emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 14/11/2018, glasovanje: 14/11/2018)

37 À«««I • Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

98 À«««I • Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
(EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Odbor za pravne zadeve

75 À«««I • Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
(EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Odbor za pravne zadeve

(Glasovanje: 17/01/2019)



 
Skupna razprava - Krite obveznice

 
Zaključek skupne razprave
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90 À«««I • Evropski obrambni sklad

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega
obrambnega sklada

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)

68 À«««I • Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

Poročilo: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

67 À«««I • Krite obveznice in njihov javni nadzor

Poročilo: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih
obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in
Direktive 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

106 À • Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave:
zakonodajni predlog

Vprašanja za ustni odgovor

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Odbor za ustavne zadeve
Svet
Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Odbor za ustavne zadeve
Komisija
Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

[2019/2536(RSP)]

85 À«««I • InvestEU

Poročilo: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(Razprava: 15/01/2019, glasovanje: 16/01/2019)



Četrtek, 18. april 2019

 

 

08:30 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)
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08:30 - 11:50 Razprave

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

135 À • Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih

Izjava Komisije

[2019/2683(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

21 À«««I • Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor

Poročilo: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja
enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Odbor za promet in turizem

18 À«««I • Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti

Poročilo: Paul Tang (A8-0363/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v
zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU)
2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

130 À • Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin

Skupna resolucija B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019,
B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Kamerun

Skupna resolucija B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019,
B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunej

Skupna resolucija B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019,
B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]



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

120 « - Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko

Poročilo: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju
v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

80 À«««I - Koordinacija sistemov socialne varnosti

Poročilo: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(Glasovanje: 11/12/2018)

72 À«««I - Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

Poročilo: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 14/11/2018, glasovanje: 14/11/2018)

37 À«««I - Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

98 À«««I - Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Odbor za pravne zadeve

75 À«««I - Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Odbor za pravne zadeve

(Glasovanje: 17/01/2019)

90 À«««I - Evropski obrambni sklad

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 11/12/2018, glasovanje: 12/12/2018)

68 À«««I - Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

Poročilo: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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67 À«««I - Krite obveznice in njihov javni nadzor

Poročilo: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

85 À«««I - InvestEU

Poročilo: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(Razprava: 15/01/2019, glasovanje: 16/01/2019)

21 À«««I - Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor

Poročilo: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Odbor za promet in turizem

18 À«««I - Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti

Poročilo: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

40 À«««I - Obstojna organska onesnaževala

Poročilo: Julie Girling (A8-0336/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih
(prenovitev)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(Razprava: 14/11/2018, glasovanje: 15/11/2018)

43 À«««I - Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne
instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov

Poročilo: Werner Langen (A8-0181/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar
zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike
zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne
nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih
poslov

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(Razprava: 11/06/2018, glasovanje: 12/06/2018)

31 À«««I - Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami
za priznanje CNS iz tretjih držav

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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100 À«««I - Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP

Poročilo: Anne Sander (A8-0437/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU)
2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

106 À - Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

Predlogi resolucij

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih

Predlogi resolucij

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 

Roki

24 24
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Čas za govor (člen 162 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 15. april 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Torek, 16. april 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

25 25Čas za govor (člen 162 Poslovnika)
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Komisija (vključno z odgovori) :50'

Poročevalci (8 x 6') :48'

Pripravljavci mnenja (11 x 1') :11'

Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika) (7 x 5') :35'

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (7 x 1') :7'

Razprava brez seznama govornikov (3 x 5') :15'

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

Svet (vključno z odgovori) :30'

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

Komisija (vključno z odgovori) :60'

Poročevalci (7 x 6') :42'

Pripravljavci mnenja (16 x 1') :16'

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

Poslanci :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 17', ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF : 9',
NI : 6'



Sreda, 17. april 2019

 

08:30 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

26 26Čas za govor (člen 162 Poslovnika)
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Komisija (vključno z odgovori) :5'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Razprava brez seznama govornikov :5'

Poslanci :45' 30

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

Predsednik vlade Republike Latvije Krišjānis Kariņš :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'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

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

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Poročevalci (8 x 6') :48'

Pripravljavci mnenja (12 x 1') :12'

Avtor (odbor) :5'

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

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'



Četrtek, 18. april 2019

 

08:30 - 11:50

 

27 27Čas za govor (člen 162 Poslovnika)
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Komisija (vključno z odgovori) :35'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavec mnenja :1'

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 :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

 
 

Ponedeljek, 15. april 2019

 

28 28Roki
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55 À • Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije  - Poročilo: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

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

24 À • Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)  - Poročilo: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

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

22 À • Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)  - Poročilo: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

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

12 À • Kapitalske zahteve (uredba)  - Poročilo: Peter Simon (A8-0242/2018)

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

13 À • Kapitalske zahteve (direktiva)  - Poročilo: Peter Simon (A8-0243/2018)

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

11 À • Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)
- Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

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

10 À • Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo
(direktiva)  - Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

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

114 À • Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami  - Poročilo: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

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

30 À • Evropski nadzorni organi in finančni trgi  - Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

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

28 À • Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za
sistemska tveganja  - Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

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

29 À • Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in
pozavarovanja (Solventnost II)  - Poročilo: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

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

36 À • Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)  - Poročilo: Markus Ferber (A8-0295/2018)

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

35 À • Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)  - Poročilo: Markus Ferber (A8-0296/2018)

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



Torek, 16. april 2019
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49 À • Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji  - Poročilo: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)

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

50 À • Evropski organ za delo  - Poročilo: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

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

99 À • Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in
geografskih označbah  - Poročilo: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

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

48 À • Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi  - Poročilo: Gabriel Mato
(A8-0381/2017)

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

78 À • Uredba o evropski statistiki podjetij  - Poročilo: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

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

16 À • Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom  - Poročilo: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)

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

117 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

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

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

56 À • Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive  - Poročilo: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

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

52 À • Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev  - Poročilo: Tamás Meszerics
(A8-0247/2017)

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

26 À • Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov  - Poročilo: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)

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

25 À • Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja,
azila in migracij  - Poročilo: Nuno Melo (A8-0348/2018)

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

47 À • Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje  - Poročilo: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 10. april, 13:00
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121 À • Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo  - Poročilo: Róża Gräfin von Thun und
Hohenstein (A8-0151/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Petek, 12. april, 13:00

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

Ponedeljek, 15. april, 19:00

88 À • Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih
rezultatov  - Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

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

87 À • Program za izvajanje programa Obzorje Evropa  - Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

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

17 À • Nadzor trga in skladnost izdelkov  - Poročilo: Nicola Danti (A8-0277/2018)

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

59 À • Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev  -
Poročilo: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

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

101 À • Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov  - Poročilo: Daniel Dalton
(A8-0029/2019)

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

71 À • Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU  - Poročilo: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)

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

70 À • Dodatni varstveni certifikat za zdravila  - Poročilo: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

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

80 À • Koordinacija sistemov socialne varnosti  - Poročilo: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Torek, 16. april, 10:00

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

Sreda, 17. april, 16:00

91 À • Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program  - Poročilo: Massimiliano Salini
(A8-0405/2018)

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

89 À • Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027  - Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

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

93 À • Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve  - Poročilo: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

86 À • Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)  - Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 10. april, 13:00
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95 À • Program za pravosodje  - Poročilo: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

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

94 À • Program za pravice in vrednote  - Poročilo: Bodil Valero (A8-0468/2018)

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

138 À • Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri
odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 15. april, 19:00

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

Torek, 16. april, 16:00

53 À • Evropska mejna in obalna straža  - Poročilo: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

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

41 À • Vizumski zakonik  - Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

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

57 À • Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s
pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I  - Poročilo: József Szájer (A8-0020/2018)

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

126 À • Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih
inteligentnih prometnih sistemov

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 15. april, 19:00

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

Torek, 16. april, 16:00

42 À • Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo
severozahodnega Atlantika  - Poročilo: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

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

69 À • Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij  - Poročilo: Emil Radev (A8-0442/2018)

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

103 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 Sreda, 10. april, 13:00

92 À • Instrument za povezovanje Evrope  - Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(A8-0409/2018)

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

123 À • Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin  - Poročilo: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Petek, 12. april, 13:00

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

Torek, 16. april, 16:00

72 À • Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila  - Poročilo: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

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

37 À • Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz  - Poročilo: Andrzej Grzyb
(A8-0321/2018)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 10. april, 13:00
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98 À • Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb  - Poročilo: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)

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

75 À • Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve  - Poročilo: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

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

90 À • Evropski obrambni sklad  - Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

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

68 À • Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice  - Poročilo: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

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

67 À • Krite obveznice in njihov javni nadzor  - Poročilo: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

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

106 À • Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog -
Vprašanja za ustni odgovor (O-000003/2019 - B8-0019/2019)  (O-000004/2019 - B8-0020/2019)

- Predlog resolucije Sreda, 10. april, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 15. april, 19:00

85 À • InvestEU  - Poročilo: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

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

135 À • Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 15. april, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 16. april, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 16. april, 20:00

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

Sreda, 17. april, 16:00

21 À • Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor  - Poročilo: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

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

18 À • Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti  - Poročilo: Paul Tang
(A8-0363/2018)

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

130 À • Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 15. april, 20:00

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

Sreda, 17. april, 13:00

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

Sreda, 17. april, 14:00
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131 À • Kamerun

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 15. april, 20:00

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

Sreda, 17. april, 13:00

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

Sreda, 17. april, 14:00

132 À • Brunej

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 15. april, 20:00

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

Sreda, 17. april, 13:00

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

Sreda, 17. april, 14:00

40 À • Obstojna organska onesnaževala  - Poročilo: Julie Girling (A8-0336/2018)

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

43 À • Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne
instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov  - Poročilo: Werner Langen (A8-0181/2018)

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

31 À • Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav  - Poročilo: Danuta Maria Hübner
(A8-0190/2018)

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

100 À • Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP  - Poročilo: Anne Sander (A8-0437/2018)

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

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

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 15. april, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 16. april, 19:00

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

Sreda, 17. april, 19:00
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