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V sredo bodo poslanci glasovali o zakonodaji, ki naj bi med drugim prispevala k
temu, da tobačni izdelki postanejo manj privlačni za mlade. Zakonodaja je
neformalno že usklajena z ministri EU, predvideva pa, da zdravstvena opozorila
pokrivajo 65 odstotkov površine škatlice cigaret. E-cigarete bodo regulirane kot
tobačni izdelki ali kot medicinski pripomočki, če imajo kurativne ali preventivne
učinke na uporabnika. 

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tobačna direktiva v Parlamentu na končnem glasovanju

V sredo dopoldne bodo poslanci spregovorili o morebitnih sankcijah EU in nadaljnjih
diplomatskih prizadevanjih za ustavitev nasilnih spopadov v Ukrajini. Glasovanje o
resoluciji bo v četrtek.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ukrepi EU za zaustavitev stopnjevanja nasilja v Ukrajini

V torek bo v Parlamentu potekala razprava o novih pravilih svetovanja zavarovalnih
posrednikov in prodajalcev zavarovalnih polic svojim strankam. Glasovanje o
predlogu bo v sredo. S posodobitvijo obstoječe direktive nameravajo poslanci
odpraviti prakso nepoštenih ali zavajajočih informacij, ki vključujejo tudi drobni tisk in
tržno komuniciranje. Z usklajevanjem pravil o prodaji zavarovanj v Evropi
nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.

8. .Zavarovanje: poslanci zahtevajo pošteno svetovanje in odpravo drobnega tiska

V sredo bodo vodje političnih skupin razpravljali o vprašanju, kako je referendum 9.
februarja za omejitev priseljevanja iz držav EU v Švico vplival na odnose med to
državo in Unijo. Za omejitev priseljevanje je glasovalo 50,3 odstotka volivcev na
referendumu. 

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Odnosi med EU in Švico na preizkušnji

Od oktobra 2015 bo morala biti v vseh novih avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih
serijsko vgrajena posebna naprava, ki bo v primeru prometne nesreče sama
obvestila reševalne službe. O zakonodajnem predlogu bo Parlament odločal v
sredo. Sistem "eCall" bo podatke sporočal na številko za pomoč 112 in omogočil
reševalcem hitrejši prihod na kraj nesreče, ter tako pomagal reševati življenja in
izboljšati oskrbo poškodb udeležencev.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glasovanje o sistemu eCall - samodejni klic v sili iz vozil

Parlament je dosegel dogovor, da bo evropska pomoč najbolj ogroženim
državljanom podaljšana do leta 2020. Zanjo so predvidena sredstva v višini 3,5
milijarde evrov. Neformalni dogovor s Svetom ministrov, ki bo potrjen na glasovanju
v torek, zagotavlja, da bo sklad začel nemudoma delovati v polni meri in bo
poravnaval obveznosti od 1. januarja 2014.

5. . . . . . . . . . . . .Pomoč najbolj ogroženim državljanom EU za obdobje 2014-2020

V torek bo Parlament glasoval o evropskih pravilih, ki bodo državam članicam
omogočala lažje sledenje, zamrznitev, upravljanje in zaplembo premoženja storilcev
kaznivih dejanj. Trenutno se v kazenskih postopkih zaseže ali zamrzne le 1 odstotek
prihodkov iz kaznivih dejanj, kot so trgovanje s prepovedanimi drogami, ponarejanje,
trgovina z ljudmi in tihotapljenje strelnega orožja.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zaplemba premoženja storilcem kaznivih dejanj

Povprečne emisije CO2 novih avtomobilov v EU naj bi se s 130g/km v letu 2015
znižale na 95g/km do leta 2020, predvideva zakonodajni predlog, o katerem bodo
poslanci glasovali v torek. Besedilo, ki so ga sicer ministri držav Unije neformalno že
potrdili, obenem utira pot k nadaljnjemu zniževanju emisij po letu 2020 in predvideva
nov protokol testnega merjenja emisij CO2, ki bo bolje odražal značilnosti vožnje v
realnih razmerah.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Emisije CO2: čistejši avtomobili do leta 2020
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EP Newshub•    
Spletna stran avdiovizualnega oddelka Evropskega parlamenta•    
EuroparlTV•    
Tiskovne konference in drugi dogodki•    
Spored oddaj na EP Live•    
Dnevni red plenarnega zasedanja•    

Dodatne informacije

http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/plenary

manja.toplak@ep.europa.euEMAIL: 
(+386) 40 560 637PORT: 

(+33) 3 881 76724STR: Manja TOPLAK

Plenarno zasedanje

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu/%23/template%3Dnewslist%26order%3Dtime%26mp%3D0-0
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Zakonodajni postopek (v angleščini):•    
Poročevalec Thomas Ulmer (ELS, Nemčija)•    
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (17.12.2013; v angleščini)•    
Osnutek poročila o zmanjšanja emisij CO2 iz novih avtomobilov•    

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: torek, 25. februar

Razprava: ponedeljek, 24. februar

Dodatne informacije

Če bodo povprečne emisije posameznega proizvajalca presegle ciljno vrednost, bo
finančno kaznovan. Izjema bo možna le, če se bodo presežene vrednosti emisij izravnale
z nižjimi povprečnimi emisijami drugih avtomobilskih modelov podobnega tipa.

Do leta 2020 bo najvišje dovoljeno povprečje emisij CO2 za avtomobile, naprodaj v EU,
znašalo 95g/km. Omejitev bo veljala za proizvajalce, ki izdelajo več kot 1000 vozil letno.

Povprečne emisije CO2 novih avtomobilov v EU naj bi se s 130g/km v letu 2015
znižale na 95g/km do leta 2020, predvideva zakonodajni predlog, o katerem bodo
poslanci glasovali v torek. Besedilo, ki so ga sicer ministri držav Unije neformalno
že potrdili, obenem utira pot k nadaljnjemu zniževanju emisij po letu 2020 in
predvideva nov protokol testnega merjenja emisij CO2, ki bo bolje odražal
značilnosti vožnje v realnih razmerah.

Emisije CO2: čistejši avtomobili do leta 2020
Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0151%26language%3DSL
/news/en/news-room/content/20131216IPR31010/html/Car-CO2-emissions-Environment-Committee-backs-agreement-with-Council
/meps/sl/28221/THOMAS_ULMER_home.htm
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0190%28COD%29%26l%3Den
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Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalka Monica Luisa Macovei (ELS, Romunija)•    
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (17.12.2013; v angleščini)•    

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Tiskovna konferenca: torek, 25. februar ob 15.30 ali 16.00

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: torek, 25. februar

Razprava: ponedeljek, 24. februar

Dodatne informacije

Osnutek zakonodaje, ki je neuradno že usklajen z vladami držav članic, je del širše
strategije EU za boj proti goljufijam in korupciji. Nova pravila bodo nacionalnim organom
omogočila hitrejše odkrivanje, sledenje, zamrznitev in dosledno zaplembo premoženja
storilcev kaznivih dejanj, kot so gotovina na bančnih računih, nepremičnine, vozila, živali,
umetnine, podjetja ali delnice podjetij in zbirateljski predmeti.

V torek bo Parlament glasoval o evropskih pravilih, ki bodo državam članicam
omogočala lažje sledenje, zamrznitev, upravljanje in zaplembo premoženja storilcev
kaznivih dejanj. Trenutno se v kazenskih postopkih zaseže ali zamrzne le 1 odstotek
prihodkov iz kaznivih dejanj, kot so trgovanje s prepovedanimi drogami,
ponarejanje, trgovina z ljudmi in tihotapljenje strelnega orožja.

Zaplemba premoženja storilcem kaznivih dejanj
Plenarno zasedanje

/news/sl/news-room/content/20131216IPR31030/html/Making-it-easier-to-confiscate-crooks%27-assets-EU-wide
/meps/sl/96824/Monica%2520Luisa%2520MACOVEI_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2012/0036%28COD%29
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Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalka Emer Costello (S&D, Irska)•    
Sporočilo za javnost o sporazumu s Svetom (28.11.2012; v angleščini)•    
Osnutek poročila o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (2014-2020)•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), soglasje na prvi obravnavi  

Glasovanje: torek, 25. februar

Dodatne informacije

Novi program za obdobje 2014-2020 nadomešča program razdeljevanja hrane, ki je
ljudem v stiski distribuiral presežke hrane iz skupne kmetijske politike. Namen novega
sklada je zagotavljanje hrane in osnovne materialne pomoči ter financiranje ukrepov za
socialno vključevanje najbolj ogroženih državljanov EU.

Parlament je dosegel dogovor, da bo evropska pomoč najbolj ogroženim
državljanom podaljšana do leta 2020. Zanjo so predvidena sredstva v višini 3,5
milijarde evrov. Neformalni dogovor s Svetom ministrov, ki bo potrjen na glasovanju
v torek, zagotavlja, da bo sklad začel nemudoma delovati v polni meri in bo
poravnaval obveznosti od 1. januarja 2014.

Pomoč najbolj ogroženim državljanom EU za
obdobje 2014-2020

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0183%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20131128IPR28203%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/meps/sl/112071/EMER_COSTELLO_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0295%28COD%29%26l%3Den
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Resolucija EP o eCall: nova storitev 112 za državljane•    
Zakonodajni postopeko infrastrukturi sistema eCall•    
Poročevalec Philippe De Backer (ALDE, Belgija): infrastruktura sistema eCall•    
Poročevalka Olga Sehnalova (S&D, Češka): avtomobilski sistem eCall•    
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (11.2.2014; v angleščini)•    
Osnutek poročila o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall•    
Osnutek poročila o avtomobilskem sistemu eCall•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: sreda, 26. februar

Razprava: torek, 25. februar

Dodatne informacije

Poslanci bodo glasovali tudi o osnutku pravil za vzpostavitev infrastrukture sistema eCall,
ki od držav članic zahteva, da do oktobra 2015 uredijo sistem in potrebno opremo za
sprejemanje ter preusmerjanje klicev eCall.

Pravila za namestitev sistema eCall je predlagala Evropska komisija na podlagi resolucije,
ki jo je Parlament izglasoval julija 2012. Poslanci menijo, da je sistem eCall javna storitev,
zato naj bo brezplačno dostopen vsem avtomobilskim voznikom.

Prometne nesreče so v EU leta 2012 terjale 28 tisoč življenj in 1,5 milijona poškodovanih
udeležencev.

Od oktobra 2015 bo morala biti v vseh novih avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih
serijsko vgrajena posebna naprava, ki bo v primeru prometne nesreče sama
obvestila reševalne službe. O zakonodajnem predlogu bo Parlament odločal v
sredo. Sistem "eCall" bo podatke sporočal na številko za pomoč 112 in omogočil
reševalcem hitrejši prihod na kraj nesreče, ter tako pomagal reševati življenja in
izboljšati oskrbo poškodb udeležencev.

Glasovanje o sistemu eCall - samodejni klic v sili iz
vozil

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2014-0106%26language%3DEN
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0482%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20140210IPR35519%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20140210IPR35519%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/meps/sl/109337/PHILIPPE_DE%2BBACKER_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2013/0166%28COD%29
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2012-0274%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
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Izjavi Sveta in Komisije

Razprava: sreda, 26. februar

Dodatne informacije:

V Švici živi okoli 1,2 milijona državljanov EU, blizu 270 tisoč pa se jih v državo dnevno vozi
na delo. V članicah Unije sicer živi 430 tisoč švicarskih državljanov.

Švica je vstopila v schengensko območje in odpravila mejni nadzor ob koncu leta 2008, po
referendumu, ki bil junija 2005.

Švicarska vlada ima na voljo tri leta, da referendumski izid prevede v konkretne
zakonodajne ukrepe. Če ni pripravljena na enostransko prekinitev sporazumov o
sodelovanju z EU, bo morala najti nov način za nadaljevanje sodelovanja v skladu s pravili
o prostem gibanju, ki jih določa v schengenska pogodba.

V sredo bodo vodje političnih skupin razpravljali o vprašanju, kako je referendum 9.
februarja za omejitev priseljevanja iz držav EU v Švico vplival na odnose med to
državo in Unijo. Za omejitev priseljevanje je glasovalo 50,3 odstotka volivcev na
referendumu. 

Odnosi med EU in Švico na preizkušnji
Plenarno zasedanje
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Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalec Werner Langen (ELS, Nemčija)•    
Osnutek poročila•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: sreda, 26. februar

Razprava: torek, 25. februar

Dodatne informacije

Pri sklepanju zavarovanj bodo morali kupci dobiti točne podatke o identiteti prodajalca in
njegove kontaktne podatke. Prav tako bo moralo biti jasno razvidno, katere obveznosti
kupca izhajajo iz pogodbe, kakšna so zavarovalna tveganja in kakšen je način plačila
premij ter trajanje plačil. Dopolnitev namenja posebno pozornost zavarovanjem, ki se
prodajajo kot del paketa.

V torek bo v Parlamentu potekala razprava o novih pravilih svetovanja zavarovalnih
posrednikov in prodajalcev zavarovalnih polic svojim strankam. Glasovanje o
predlogu bo v sredo. S posodobitvijo obstoječe direktive nameravajo poslanci
odpraviti prakso nepoštenih ali zavajajočih informacij, ki vključujejo tudi drobni tisk
in tržno komuniciranje. Z usklajevanjem pravil o prodaji zavarovanj v Evropi
nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.

Zavarovanje: poslanci zahtevajo pošteno
svetovanje in odpravo drobnega tiska

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2014-0085%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/meps/sl/1928/Werner%2520LANGEN_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2012/0175%28COD%29
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2014 o razmerah v Ukrajini•    
Sporočilo za javnost (6.2.2014)•    

Dodatne informacije

Povezave

Izjava visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter izjavi
Sveta in Komisije

Glasovanje: četrtek, 27. februarja

Razprava: sreda, 26. februarja

Dodatne informacije

V resoluciji, ki so jo sprejeli 6. februarja, so se evropski poslanci obrnili na države članice s
prošnjo o pripravi predlogov za usmerjene individualne sankcije. Te naj bi vključevale na
primer prepoved potovanja in zamrznitev premoženja osebam, odgovornim za nasilje nad
protestniki in kršitve človekovih pravic.

V sredo dopoldne bodo poslanci spregovorili o morebitnih sankcijah EU in
nadaljnjih diplomatskih prizadevanjih za ustavitev nasilnih spopadov v Ukrajini.
Glasovanje o resoluciji bo v četrtek.

Ukrepi EU za zaustavitev stopnjevanja nasilja v
Ukrajini

Plenarno zasedanje

/news/sl/news-room/content/20140203IPR34628/html/Ukrajina-poslanci-za-prepoved-potovanja-v-EU-in-finan%25C4%258Dno-podporo
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2014-0098%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
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Zakonodajni postopek•    
Poročevalka Linda McAvan (S&D, Velika Britanija)•    
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (22.01.2014)•    
Osnutek poročila o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava Tiskovna konferenca:
sreda, 26 februar

Glasovanje: sreda, 26. februar

Dodatne informacije

Sedanja zakonodaja zahteva, da zdravstvena opozorila pokrivajo vsaj 30 odstotkov
površine prednje in 40 odstotkov zadnje strani cigaretne škatlice. Nova zakonodaja bi
pokritost povečala na 65 odstotkov na obeh straneh. Škatlice, ki vsebujejo manj kot 20
cigaret, bi bile prepovedane. Evropski poslanci predlagajo, da se e-cigarete regulirajo kot
tobačni izdelki ali kot zdravila, če imajo kurativne ali preventivne učinke na uporabnika. V
tem primeru koncentracija nikotina ne sme presegati meje 20mg/ml. Polnila za e-cigarete,
ki se lahko ponovno napolnijo, bi bila dovoljena. Eno polnilo mora vsebovati enako
vrednost nikotina kot škatlica cigaret. Elektronske cigarete morajo biti varne za otroke,
opremljene z zdravstvenim opozorilom, za njih pa veljajo ista pravila oglaševanja in
omejitve kot za tobačne izdelke.

V sredo bodo poslanci glasovali o zakonodaji, ki naj bi med drugim prispevala k
temu, da tobačni izdelki postanejo manj privlačni za mlade. Zakonodaja je
neformalno že usklajena z ministri EU, predvideva pa, da zdravstvena opozorila
pokrivajo 65 odstotkov površine škatlice cigaret. E-cigarete bodo regulirane kot
tobačni izdelki ali kot medicinski pripomočki, če imajo kurativne ali preventivne
učinke na uporabnika. 

Tobačna direktiva v Parlamentu na končnem
glasovanju

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0276%26language%3DSL
/news/it/news-room/content/20140121IPR33306/html/Tobacco-Directive-Public-Health-Committee-backs-agreement-with-EU-Ministers
/meps/sl/2327/LINDA_MCAVAN_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0366%28COD%29%26l%3Den

