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Poslanci bodo v četrtek glasovali o zavrnitvi spornega zakonodajnega predloga o
rastlinskem razmnoževalnem materialu, znanega tudi kot uredba o semenih.
Komisija bi z njo namreč dobila zelo široke pristojnosti, države članice pa ne bi imele
več veliko manevrskega prostora za oblikovanje novih pravil, ki bi ustrezala njihovim
potrebam.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rdeča luč za sporno uredbo o semenih

Trojka (Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad)
je štirim članicam EU resda pomagala skozi krizo in preprečila poslabšanje razmer,
toda pomanjkljivosti v njeni strukturi in načinu dela so ovirale nacionalno "lastništvo"
ter ogrožale preglednost in odgovornost, je zapisano v predlogu resolucije o
ugotovitvah preiskave. Druga resolucija obsoja negativne posledice reform na
področje zaposlovanja in poziva k reviziji sprejetih ukrepov.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trojka: parlamentarci o izsledkih in priporočilih preiskave 

Novih pravila o paketnih potovanjih, o katerih bodo poslanci glasovali v sredo.
predvidevajo, da bi morali turistom na počitnicah zagotoviti pomoč pri vrnitvi domov,
če bi šla njihova potovalna agencija v stečaj, medtem ko so na dopustu.
Parlamentarci tudi želijo, da bi organizatorji potovanj potnikom povrnili stroške v
primeru znatnih sprememb cene ali časa poleta, potem ko je prodaja že zaključena.

8. . . . . . . . . .Počitnice v paketu: Parlament želi več zakonitih pravic za potrošnike

Prisotnost ruskih vojakov na Krimu in prizadevanja EU za umiritev krize bosta
osrednji temi sredine dopoldanske razprave med poslanci in predstavniki Sveta ter
Komisije.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Razmere v Ukrajini: osrednja razprava v sredo

Parlamentarci bodo v sredo dopoldne s predsednikom Evropske komisije Josejem
Manuelom Barrosom ter namestnikom grškega zunanjega ministra Dimitrisom
Kourkoulasom izmenjali stališča glede dnevnega Evropskega sveta, ki bo 20. in 21.
marca v Bruslju. Glavne teme razprave bodo Evropski semester, konkurenčnost
industrije, podnebna in energetska politika, priprave na prihajajoči vrh EU-Afrika ter
odnosi z Afriko.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poslanci o dnevnem redu naslednjega vrha Unije

Varovanje podatkov bi moralo biti izvzeto iz trgovskih pogajanj med ZDA in EU in se
obravnavati ločeno, sporočajo evropski poslanci v osnutku resolucije, ki zaokrožuje
šestmesečno preiskavo ameriških programov za množični nadzor. Unija bi tudi
morala prekiniti dogovor z ZDA o bančnih podatkih in načela zasebnosti varnega
pristana za ameriška podjetja, še dodajajo. Boj proti terorizmu nikoli ne bi smel
upravičiti tajnega in nezakonitega množičnega nadzora.

5.Vohunjenje NSA: Parlament zaključuje preiskavo programov za množični nadzor

Evropski poslanci bodo na glasovanju v sredo odločali o koreniti spremembi
obstoječih zakonov o varstvi podatkov v EU in o strožjih zaščitnih ukrepih za prenos
podatkov izven Unije. Nova pravila naj bi ljudem omogočila nadzor nad osebnimi
podatki, obenem pa podjetjem olajšala prenos podatkov po Evropi. Poslanci želijo
tudi zvišati globe za podjetja, ki bi kršila pravila.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ostrejša zakonodaja o varstvu podatkov v EU

Osnutek pravil za preprečevanje pranja denarja, o katerih bo Parlament odločal v
sredo, predvideva vpis dejanskih lastnikov podjetij in skladov v javne evidence članic
Unije. Tako naj bi se otežilo prikrivanje prevarantskih poslov ter okrepil boj proti
davčnim utajam. Predlog zajema tudi igralnice, odločitev tem, ali bi zakonodaja
veljala tudi za ostale igre na srečo, ki predstavljajo nizko stopnjo tveganja, pa bo
prepuščena državam članicam.

3. . . . . . . . . . . . . . .Strožja pravila proti pranju denarja v boju proti davčnim utajam
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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

Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali glasovali tudi o naslednjih
temah:

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ostale teme zasedanja

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 o podatkih, ki spremljajo prenos sredstev (v angleščini)•    
Zakonodajni postopek o pranju denarja (v angleščini)•    
Poročevalec Timothy Kirkhope (ECR, Velika Britanija)•    
Poročevalka Mojca Kleva Kekuš (S&D, Slovenija)•    
Poročevalka Judith Sargentini (Zeleni/EFA, Nizozemska)•    
Poročevalec Krišjānis Kariņš (ELS, Latvija)•    
Sporočilo za javnost o glasovanju odbora (20. 2. 2014; v angleščini)•    
Osnutek poročila o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev•    
Osnutek poročila o predlogu direktive o pranju denarja•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: sreda, 12. marec

Razprava: torek, 11. marec

Dodatne informacije

Organizacija združenih narodov sicer ocenjuje, da pranje denarja predstavlja od 2 do 5
odstotkov svetovnega BDP.

Poslanci bodo glasovali tudi o posodobitvah uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose
sredstev, da bi se tako izboljšala čezmejna sledljivost plačnikov in prejemnikov plačil ter
njihovega premoženja.

Pravila naj bi okrepila nadzor nad sumljivim delovanjem bank in finančnih institucij, pa tudi
revizorjev, odvetnikov, računovodij, notarjev, davčnih svetovalcev, upravljavcev
premoženja, skladov ter nepremičninskih posrednikov. Pod nadzor so vključene tudi
igralnice.

Dopolnila, ki jih k veljavni direktivi o preprečevanju pranja denarja predlagajo poslanci iz
odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter odbora za državljanske svoboščine,
predvidevajo, da bi bile v javnih centralnih registrih zajete informacije o dejanskih lastnikih
vseh vrst pravnih oseb, vključno s podjetji, fundacijami in skladi.

Osnutek pravil za preprečevanje pranja denarja, o katerih bo Parlament odločal v
sredo, predvideva vpis dejanskih lastnikov podjetij in skladov v javne evidence
članic Unije. Tako naj bi se otežilo prikrivanje prevarantskih poslov ter okrepil boj
proti davčnim utajam. Predlog zajema tudi igralnice, odločitev tem, ali bi zakonodaja
veljala tudi za ostale igre na srečo, ki predstavljajo nizko stopnjo tveganja, pa bo
prepuščena državam članicam.

Strožja pravila proti pranju denarja v boju proti
davčnim utajam

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2014-0150%26format%3DXML%26language%3DEN
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2014-0140%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/news/sl/news-room/content/20140210IPR35562/html/Money-laundering-MEPs-vote-to-end-anonymity-of-owners-of-companies-and-trusts
/meps/sl/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html
/meps/sl/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
/meps/sl/23413/MOJCA_KLEVA%2BKEKUS_home.html
/meps/sl/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2013/0025%28COD%29
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2013/0024%28COD%29
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Spletna stran Evropske komisije o reformi na področju varstva podatkov (v angleščini)•    
Odbor za državljanske svoboščine - spletna stran o varstvu podatkov•    
Zaščita podatkov - varovanje vaše zasebnosti•    
Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalec Dimitrios Droutsas (S&D, Grčija)•    
Poročevalec Jan Albrecht (Zeleni/EFA, Nemčija)•    
Sporočilo za javnost o glasovanju na odboru (21. 10. 2013; v angleščini)•    
Osnutek poročila o direktivi o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona•    
Osnutek poročila o splošni uredbi o varstvu podatkov•    

Dodatne informacije

Avdiovizualno gradivo

Povezave

Tiskovna konferenca: sreda, 12. marec ob 9:30

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: sreda, 12. marec

Razprava: torek, 11. marec

Dodatne informacije

Druge ključne izboljšave, ki jih predlagajo poslanci, so pravica do izbrisa osebnih
podatkov, obvezna uporaba jasnega in razumljivega jezika pri razlagi pravil o zasebnosti,
pridobitev dovoljenja osebe pred obdelavo njenih osebnih podatkov ter nove omejitve pri
profiliranju.

Predlagana dopolnila še predvidevajo, da bi podjetja za kršitve kaznovali z globo do 100
milijonov evrov, oziroma do 5 odstotkov letnega prometa na svetovnem trgu. Komisija
sicer predlaga globe v višini do 1 milijona evrov ali do dveh odstotkov letnega prometa na
svetovnem trgu.

Če bo država od nekega podjetja (npr. iskalnika, družabnega omrežja ali ponudnika
storitev v oblaku) zahtevala pridobitev osebnih podatkov, obdelanih v EU, bo moralo
podjetje, preden bo podatke posredovalo naprej, za dovoljenje najprej zaprositi nacionalni
organ za varstvo podatkov. Evropski poslanci želijo tudi vnesti določilo, da bi moralo
podjetje o zahtevku obvestiti osebo, na katero se nanaša, kar je odziv na lanskoletno
razkritje programov za množični nadzor.

Nova pravila bodo posodobila sedaj veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, ki je stara že
19 let. S bo stopila v korak z razvojem informacijske tehnologije, globalizacijo in
naraščajočim trendom uporabe osebnih podatkov za namene kazenskega pregona.

Evropski poslanci bodo na glasovanju v sredo odločali o koreniti spremembi
obstoječih zakonov o varstvi podatkov v EU in o strožjih zaščitnih ukrepih za
prenos podatkov izven Unije. Nova pravila naj bi ljudem omogočila nadzor nad
osebnimi podatki, obenem pa podjetjem olajšala prenos podatkov po Evropi.
Poslanci želijo tudi zvišati globe za podjetja, ki bi kršila pravila.

Ostrejša zakonodaja o varstvu podatkov v EU
Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0402%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0403%2B0%2BNOT%2BXML%2BV0//SL
/news/sl/news-room/content/20131021IPR22706/html/Civil-Liberties-MEPs-pave-the-way-for-stronger-data-protection-in-the-EU
/meps/sl/96736/JAN%2BPHILIPP_ALBRECHT_home.html
/meps/sl/107977/DIMITRIOS_DROUTSAS_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0011%2528COD%2529%26l%3Den
/news/sl/top-stories/content/20130901TST18405/html/Varstvo-podatkov
/committees/sl/libe/subject-files.html%3Fid%3D20120514CDT45071
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
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Posebna spletna stran o preiskavi odbora za državljanske svoboščine•    
Avdiovizualno gradivo•    
Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalec Claude Moraes (S&D, Velika Britanija)•    
Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (12. 2. 2014; v angleščini)•    
Osnutek resolucije o preiskavi Parlamenta o množičnem nadzoru državljanov EU•    

Dodatne informacije

http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/events.html

Povezave

Tiskovna konferenca: sreda, 12. marec ob 14.00

Nezakonodajna resolucija

Glasovanje: sreda, 12. marec

Razprava: torek, 11. marec

Dodatne informacije

Preiskava odbora za državljanske svoboščine o množičnem nadzoru državljanov EU se je
začela septembra 2013. Od takrat je na to temo potekalo 16 obravnav.

Osnutek resolucije, v kateri so poslanci zbrali sklepe in priporočila za povečanje
zasebnosti evropskih državljanov, predlaga tudi "evropski program za zaščito žvižgačev"
ter poudarja, da bi morala Evropa razviti svojo lastno infrastrukturo računalništva v oblaku
in tako zagotoviti višjo raven varstva osebnih podatkov.

Varovanje podatkov bi moralo biti izvzeto iz trgovskih pogajanj med ZDA in EU in se
obravnavati ločeno, sporočajo evropski poslanci v osnutku resolucije, ki zaokrožuje
šestmesečno preiskavo ameriških programov za množični nadzor. Unija bi tudi
morala prekiniti dogovor z ZDA o bančnih podatkih in načela zasebnosti varnega
pristana za ameriška podjetja, še dodajajo. Boj proti terorizmu nikoli ne bi smel
upravičiti tajnega in nezakonitega množičnega nadzora.

Vohunjenje NSA: Parlament zaključuje preiskavo
programov za množični nadzor

Plenarno zasedanje

http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/events.html
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2014-0139%2B0%2BNOT%2BXML%2BV0//SL
/news/sl/news-room/content/20140210IPR35501/html/NSA-snooping-MEPs-table-proposals-to-protect-EU-citizens%27-privacy
/meps/sl/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2013/2188%2528INI%2529%26l%3Den
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1091
/committees/sl/libe/events.html
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Evropski svet (20. in 21. marec 2014) - obrazloženi osnutek dnevnega reda•    
Dodatne informacije

Povezave

Izjavi Sveta in Komisije

Razprava: sreda, 12. marec

Dodatne informacije

Parlamentarci bodo v sredo dopoldne s predsednikom Evropske komisije Josejem
Manuelom Barrosom ter namestnikom grškega zunanjega ministra Dimitrisom
Kourkoulasom izmenjali stališča glede dnevnega Evropskega sveta, ki bo 20. in 21.
marca v Bruslju. Glavne teme razprave bodo Evropski semester, konkurenčnost
industrije, podnebna in energetska politika, priprave na prihajajoči vrh EU-Afrika ter
odnosi z Afriko.

Poslanci o dnevnem redu naslednjega vrha Unije
Plenarno zasedanje

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv%3Fl%3DSL%26t%3DPDF%26gc%3Dtrue%26sc%3Dfalse%26f%3DST%25205153%25202014%2520INIT
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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini (27. 2. 2014)•    
Dodatne informacije

Povezave

Izjava Visoke predstavnice EU za skupno zunanjo in varnostno politiko EU z
resolucijo

Glasovanje: četrtek, 13. marec

Razprava: sreda, 12. marec

Dodatne informacije

Glasovanje o resoluciji bo v četrtek.

Prisotnost ruskih vojakov na Krimu in prizadevanja EU za umiritev krize bosta
osrednji temi sredine dopoldanske razprave med poslanci in predstavniki Sveta ter
Komisije.

Razmere v Ukrajini: osrednja razprava v sredo
Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2014-0170%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
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Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalec Hans-Peter Meyer (ELS, Nemčija)•    
Sporočilo za javnost o glasovanju odbora (11. 2. 2014; v angleščini)•    
Osnutek poročila o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja•    

Dodatne informacije

Povezave

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava

Glasovanje: sreda, 12. marec

Razprava: torek, 11. marec

Dodatne informacije

Če se popotniki ne bodo mogli vrniti domov zaradi "neizogibnih" in "nepredvidljivih"
okoliščin, bo moral potovalni agent zanje najti nastanitev s podobnim standardom, kot je
bila prvotna, ali plačati do pet nočitev v vrednosti do 125 evrov na noč. Glasovanje v sredo
bo oblikovanje stališča Parlamenta v prvi obravnavi za pogajanja z državami članicami v
novem sklicu po majskih volitvah.

Pravila naj bi turistom zagotovila vrnitev v domovino v primeru stečaja njihove agencije
med dopustovanjem. Poslanci tudi želijo, da bi imeli popotniki, ki se znajdejo v težavah,
zagotovljene informacije o zdravstvenih storitvah in konzularni pomoči ter asistenco pri
organizaciji nadomestnega potovanja.

Spletna prodaja je korenito spremenila način rezervacije potovanj in številne počitnice v
paketu bodisi niso zajete v veljavnih evropskih predpisih iz leta 1990, bodisi potrošnikom
ne nudijo jasnih zakonitih pravic. Zakonodajni predlog prinaša jasnejša pravila o paketnih
potovanjih, ki so sestavljena iz različnih elementov, kot so poleti, hotelske namestitve in
najem avtomobila.

Novih pravila o paketnih potovanjih, o katerih bodo poslanci glasovali v sredo.
predvidevajo, da bi morali turistom na počitnicah zagotoviti pomoč pri vrnitvi
domov, če bi šla njihova potovalna agencija v stečaj, medtem ko so na dopustu.
Parlamentarci tudi želijo, da bi organizatorji potovanj potnikom povrnili stroške v
primeru znatnih sprememb cene ali časa poleta, potem ko je prodaja že zaključena.

Počitnice v paketu: Parlament želi več zakonitih
pravic za potrošnike

Plenarno zasedanje

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2014-0124%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SL
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20140210IPR35518%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/meps/sl/4275/Hans-Peter%2520MAYER_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2013/0246%28COD%29%26l%3Den


20140304NEW37501 - 9/13

Zakonodajni postopek - preiskava o trojki (v angleščini)•    
Zakonodajni postopek - zaposlovanje in socialni vidiki (v angleščini)•    
Poročevalec Liem Hoang Ngoc (S&D, Francija)•    
Poročevalec Othmar Karas (ELS, Avstrija)•    
Poročevalec Alejandro Cercas (S&D, Španija)•    
Izjava za javnost po o glasovanju na odboru (13. 2. 2014; v angleščini)•    
Predlog resolucije o preiskavi glede vloge in delovanja trojke•    
Predlog resolucije o vidikih zaposlovanja in socialnih vidikih vloge in delovanja trojke •    

Dodatne informacije

Povezave

Nezakonodajni resoluciji

Glasovanje: sreda, 12. marec

Razprava: torek, 11. marec

Dodatne informacije

Naraščajoča brezposelnost, predvsem med mladimi, zaradi katere se ti izseljujejo, propadi
malih podjetij in naraščajoča stopnja revščine, celo med predstavniki srednjega razreda,
so glavne posledice gospodarske krize in prilagoditvenih ukrepov, ki jih je oblikovala
trojka. Predlog spremljajoče resolucije je v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve
pripravil Alejandro Cercas (S&D, Španija). Poslanci še pozivajo k uvedbi načrta za oživitev
delovnih mest, pri čemer je treba tudi ustvariti ugodne pogoje za mala podjetja, ter se
zavzemajo za uporabo evropskih sredstev za pomoč pri obnovi standardov socialne
zaščite.

Zaposlovanje in družbeni vidiki

Resolucija priznava, da je bil nujni cilj trojke – preprečiti nekontrolirane bankrote javnih
financ - dosežen in da so bili izzivi, s katerimi se je morala soočiti ogromni. Hkrati obsoja
dejstvo, da so institucije EU postale grešni kozel za škodljive posledice reform, čeprav bi
morali odgovornost zanje prevzeti finančni ministri.

Osnutek resolucije o ugotovitvah preiskave odbora za ekonomske in monetarne zadeve, ki
sta ga pripravila Othmar Karas (ELS, Avstrija) in Liem Hoang-Ngoc (S&D, Francija),
izpostavlja pomanjkljivosti in predlaga nujne izboljšave. Vsebuje tudi poglobljen opis
posameznih primerov vsake od držav v programu (Grčija, Irska, Portugalska in Ciper).

Najhujše je mimo, a še vedno so nujno potrebne izboljšave

O obeh resolucijah bo razprava potekala v torek, glasovanje pa je predvideno v sredo.

Trojka (Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad)
je štirim članicam EU resda pomagala skozi krizo in preprečila poslabšanje razmer,
toda pomanjkljivosti v njeni strukturi in načinu dela so ovirale nacionalno
"lastništvo" ter ogrožale preglednost in odgovornost, je zapisano v predlogu
resolucije o ugotovitvah preiskave. Druga resolucija obsoja negativne posledice
reform na področje zaposlovanja in poziva k reviziji sprejetih ukrepov.

Trojka: parlamentarci o izsledkih in priporočilih
preiskave 
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Zakonodajni postopek (v angleščini)•    
Poročevalec Sergio Paolo Francesco Silvestris (ELS, IT)•    
Izjava za javnost po glasovanju na odboru (11. 2. 2014; v angleščini)•    
Vprašanja za Komisijo•    
Osnutek poročila o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala•    

Dodatne informacije

Povezave

Tiskovna konferenca: sreda, 12. marec, ob 16.00

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava in vprašanja za
Komisijo z resolucijo

Glasovanje: četrtek, 13. marec

Razprava: četrtek, 13. marec

Dodatne informacije

Če bo Parlament predlog zavrnil, bodo poslanci svoje razloge za takšno odločitev pojasnili
v spremljajoči nezakonodajni resoluciji.

Večina članov parlamentarnega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja meni, da predlog
uredbe ne izpolnjuje glavnih ciljev, kot sta poenostavitev in inovacija, ter krivijo Komisijo,
da ni ustrezno preverila vpliva predlaganih pravil na mala in mikro podjetja.

Poslanci bodo v četrtek glasovali o zavrnitvi spornega zakonodajnega predloga o
rastlinskem razmnoževalnem materialu, znanega tudi kot uredba o semenih.
Komisija bi z njo namreč dobila zelo široke pristojnosti, države članice pa ne bi
imele več veliko manevrskega prostora za oblikovanje novih pravil, ki bi ustrezala
njihovim potrebam.

Rdeča luč za sporno uredbo o semenih
Plenarno zasedanje
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- Podaljšanje sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z ZDA (poročilo

- Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (poročilo Eppnik), 
glasovanje v torek;

- Radijska oprema (poročilo Weiler), glasovanje v torek;

- Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (poročilo De Castro), glasovanje v
torek;

- Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev (poročilo De Castro), glasovanje v torek;

- Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih (poročilo Collin-Langen), glasovanje v
torek;

- Statistika železniškega prevoza (poročilo Cramer), glasovanje v torek;

- Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (poročilo Lichtenberger), glasovanje v
torek;

- Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Srbijo (poročilo Winkler), glasovanje v torek;

- EGF – vloga Comunidad Valenciana (poročilo Daerden), glasovanje v torek;

- Tehnična brezhibnodt gospodarskih vozil (poročilo Sehnalova), glasovanje v torek;

- Dokumenti za registracijo vozil (poročilo Savisaar-Toomast), glasovanje v torek;

- Tehnični pregledi vozil (poročilo Kuhn), glasovanje v torek;

- Genski viri (poročilo Bélier), glasovanje v torek;

- Jamstvo EIB za izgube pri financiranju projektov izven EU (poročilo Kalfin), r azprava in
glasovanje v torek;

- Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne
papirje in trge (poročilo Balz), razprava in glasovanje v torek;

- Savdska Arabija (poročilo Gomes), razprava v ponedeljek, glasovanje v torek.

- Odprava mučenja v svetu (poročilo De Keyser). razprava v ponedeljek, glasovanje v
torek;

- Hortikulturni sektor (poročilo McIntyre), razprava v ponedeljek, glasovanje v torek;

- Dejavnosti odbora za peticije v letu 2013 (poročilo Walesa), razprava v ponedeljek,
glasovanje v torek;

- Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (poročilo in t'Veld), razprava v
ponedeljek, glasovanje v torek;

- Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (poročilo Giegold), razprava v
ponedeljek, glasovanje v torek;

- Enotno evropsko nebo (poročilo Marinescu in poročilo Sassoli), razprava v ponedeljek,
glasovanje v torek;

- Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (poročilo Zuber), razprava v ponedeljek,
glasovanje v torek;

- Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (poročilo Marinescu), razprava v
ponedeljek, glasovanje v torek;

Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali glasovali tudi o naslednjih
temah:

Ostale teme zasedanja
Plenarno zasedanje
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- Proračun za leto 2015 – splošne smernice in Parlament (poročili Gardiazabal Rubial in
Garriga Polledo), razprava in glasovanje v četrtek.

- Vesolje (poročili Prodi in Sartori), razprava v sredo, glasovanje v četrtek.

- Poročilo o napredku Turčije za leto 2013, razprava v sredo, glasovanje v četrtek;

- Visoka skupna raven varnosti omrežij v Uniji (poročilo Schwab), razprava v sredo,
glasovanje v četrtek;

- Sklad za azil, migracije in vključevanje (poročila Fontana, Guillaume, Iacolino,
Marinescu), razprava v sredo, glasovanje v četrtek;

- Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta ZN za človekove pravice, razprava v sredo,
glasovanje v četrtek;

- In vitro diagnostični medicinski pripomočki (poročilo Liese), glasovanje v sredo.

- Medicinski pripomočki (poročilo Roth-Behrendt), glasovanje v sredo;

- Evropska gastronomska dediščina (poročilo Ayxela), glasovanje v sredo;

- Usklajenost politik za razvoj (poročilo Goerens), glasovanje v sredo;

- Poročilo o državljanstvu EU leta 2013 (poročilo Salavrakos), glasovanje v sredo;

- Evropski ribiški sektor in sporazum o prosti trgovini EU-Tajska (POROČILO Mato
Adrover), glasovanje v sredo;

- Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet (poročilo Verheyen), glasovanje v sredo;

- Protiraketni ščit za Evropo (poročilo Terho), glasovanje v sredo;

- Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z EU (poročilo Zala), glasovanje v sredo;

- Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (poročilo Göncz), 
glasovanje v sredo;

- Uporaba radiotelevizije kot orodja v diplomaciji EU (poročilo Watson), glasovanje v
sredo;

- Humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (poročilo
Sargentini), glasovanje v sredo;

- Zaščita evra proti ponarejanju (poročilo Diaz de Mera Garcia Consuegra), glasovanje v
sredo;

- Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (poročilo Moreira), glasovanje v
sredo;

- Izvajanje Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom (poročilo Rangel), 
glasovanje v sredo;

- Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (poročilo Zanoni),
glasovanje v sredo;

- Evropska agencija za pomorsko varnost in odzivanje na onesnaženje (poročilo Taylor), 
razprava v torek, glasovanje v sredo.

- Prosto gibanje delavcev (poročilo Bauer), razprava v torek, glasovanje v sredo;

- Fluorirani toplogredni plini (poročilo Eickhout), razprava v torek, glasovanje v sredo;

- Evropsko javno tožilstvo (poročilo Iacolino), razprava v torek, glasovanje v sredo;

- Nagojski protokol (poročilo Bélier), glasovanje v torek.

Sartori), glasovanje v torek;

Plenarno zasedanje
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- Mednarodna konvencija o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij (poročilo Schlyter),
glasovanje v četrtek

Plenarno zasedanje


