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Pojasnitev postopkov
 

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

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebitni roki

1. Tretja obravnava

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

2. Odobritev

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

3. Druga obravnava

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

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

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

5. Prva obravnava

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

6. Odobritev

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

7. Drugi postopki

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

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



Vsebina

Vsebina
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Ponedeljek, 23. november 2015 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO - Izjava Komisije 1

Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000116/2015 - B8-1106/2015) 1

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem - Izjava Komisije 1

Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000141/2015 - B8-1107/2015) 1

Kratke predstavitve naslednjih poročil: 1

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok  - Poročilo: Inês Cristina Zuber
(A8-0310/2015) 1

Kohezijska politika in obrobne skupnosti  - Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015) 1

Vloga Evropske unije v Združenih narodih  - Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 2

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Torek, 24. november 2015 3

08:30 - 12:00 3

Stanje energetske unije - Izjava Komisije 3

Zavarovalno posredovanje  - Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015) 3

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade LUX) 3

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 3

Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda  - Poročilo: Claude Moraes (A8-0250/2015) 3

Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah  - Poročilo: Claude Moraes (A8-0251/2015) 3

Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah  -
Poročilo: Claude Moraes (A8-0252/2015) 3

Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna  - Priporočilo: Carlos Iturgaiz
(A8-0318/2015) 4

Zavarovalno posredovanje  - Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015) 4

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok  - Poročilo: Inês Cristina Zuber
(A8-0310/2015) 4

Kohezijska politika in obrobne skupnosti  - Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015) 4

Vloga Evropske unije v Združenih narodih  - Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 4

15:00 - 23:00 4

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom  - Poročilo: Elisa Ferreira, Michael
Theurer (A8-0317/2015) 4

Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog  - Poročilo: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez
(A8-0333/2015) 4

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij  - Poročilo:
Rachida Dati (A8-0316/2015) 5

Skupna razprava - Industrija EU navadnih kovin 5

Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin  - Poročilo: Edouard Martin (A8-0309/2015) 5

Protidampinški ukrepi in njihov vpliv na jeklarsko industrijo EU - Izjava Komisije 5

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020  - Poročilo: Ole Christensen
(A8-0312/2015) 5
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Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU - Izjava Komisije 5

Sreda, 25. november 2015 6

08:30 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA 6

Nedavni teroristični napadi v Parizu - Izjavi Sveta in Komisije 6

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 6

Nagovor italijanskega predsednika Sergia Mattarelle 6

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 6

Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov  -
Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015) 6

Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize  -
Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015) 6

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016  - Poročilo: Lefteris
Christoforou (A8-0335/2015) 6

Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog  - Poročilo: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez
(A8-0333/2015) 6

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) 7

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom  - Poročilo: Elisa Ferreira, Michael
Theurer (A8-0317/2015) 7

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij  - Poročilo:
Rachida Dati (A8-0316/2015) 7

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020  - Poročilo: Ole Christensen
(A8-0312/2015) 7

15:00 - 23:00 7

Odprava nasilja nad ženskami v EU - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000126/2015 -
B8-1105/2015) 7

Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16. novembra 2015) - Izjavi
Sveta in Komisije 7

Razmere v Burundiju - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 7

Volitve v Mjanmaru - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 7

Razmere v Gruziji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 8

Razmere v Moldaviji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 8

Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000147/2015 - B8-1108/2015) 8

Četrtek, 26. november 2015 9

09:00 - 11:50 9

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014 9

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika) 9

Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul 9

Kambodža 9

Svoboda izražanja v Bangladešu 9
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12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 9

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

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO - Predlogi resolucij 9

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem - Predlogi resolucij 9

Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 - Predlogi resolucij 10

Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah - Predlogi resolucij 10

Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 - Predlogi
resolucij 10

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 12

Roki 14
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Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

11 À • Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO

Izjava Komisije

[2015/2632(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

39 • Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000116/2015 - B8-1106/2015)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom

[2015/2821(RSP)]

88 À • Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Izjava Komisije

[2015/2656(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

79 À • Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Czesław Adam Siekierski (O-000141/2015 - B8-1107/2015)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016-2020

[2015/2957(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

29 À • Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

Poročilo: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

[2014/2237(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

41 À • Kohezijska politika in obrobne skupnosti

Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Poročilo o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih

[2014/2247(INI)]

Odbor za regionalni razvoj
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47 À • Vloga Evropske unije v Združenih narodih

Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Poročilo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih - kako bolje uresničiti cilje
zunanje politike EU

[2015/2104(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Torek, 24. november 2015

 

 

08:30 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     (Podelitev nagrade LUX)

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:00 Razprave

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade LUX)

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

57 • Stanje energetske unije

Izjava Komisije

[2015/2737(RSP)]

30 «««I • Zavarovalno posredovanje

Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem
posredovanju (prenovitev)

[2012/0175(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

66 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda

Poročilo: Claude Moraes (A8-0250/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
svobode, varnosti in pravice

[2014/0337(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

65 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Poročilo: Claude Moraes (A8-0251/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0338(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

64 «««I - Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah

Poročilo: Claude Moraes (A8-0252/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja
policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0339(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



 

15:00 - 23:00     
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83 ««« - Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna

Priporočilo: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave
pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva
Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna

[2015/0036(NLE)]

Odbor za ribištvo

30 «««I - Zavarovalno posredovanje

Dodatno poročilo: Werner Langen (A8-0315/2015)

[2012/0175(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

29 À - Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

Poročilo: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

[2014/2237(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

41 À - Kohezijska politika in obrobne skupnosti

Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015)

[2014/2247(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

47 À - Vloga Evropske unije v Združenih narodih

Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

[2015/2104(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

23 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom

Poročilo: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom

[2015/2066(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

101 • Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

Poročilo: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku



 
Skupna razprava - Industrija EU navadnih kovin

 
Zaključek skupne razprave
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69 À • Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani
terorističnih organizacij

Poročilo: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani
terorističnih organizacij

[2015/2063(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

56 À • Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin

Poročilo: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Poročilo o razvoju trajnostne evropske industrije navadnih kovin

[2014/2211(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju

93 • Protidampinški ukrepi in njihov vpliv na jeklarsko industrijo EU

Izjava Komisije

[2015/2978(RSP)]

58 À • Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

Poročilo: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Poročilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

[2015/2107(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

95 • Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU

Izjava Komisije

[2015/2971(RSP)]



Sreda, 25. november 2015

 

 

08:30 - 11:50     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

96 • Nedavni teroristični napadi v Parizu

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2972(RSP)]

71 • Nagovor italijanskega predsednika Sergia Mattarelle

80 - Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo
podatkov

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto
2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

[13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)]

Odbor za proračun

73 - Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za
takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega
sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski
disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

[COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)]

Odbor za proračun

81 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

Poročilo: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem
finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

[COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)]

Odbor za proračun

101 - Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

Poročilo: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0333/2015)

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku



 

15:00 - 23:00
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82 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata
(DEHP)

B8-1228/2015

[2015/2962(RSP)]

23 À - Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom

Poročilo: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

[2015/2066(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

69 À - Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij

Poročilo: Rachida Dati (A8-0316/2015)

[2015/2063(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

58 À - Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

Poročilo: Ole Christensen (A8-0312/2015)

[2015/2107(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

54 • Odprava nasilja nad ženskami v EU

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez (O-000126/2015 - B8-1105/2015)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Odprava nasilja nad ženskami v EU

[2015/2855(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

68 • Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16.
novembra 2015)

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2902(RSP)]

97 À • Razmere v Burundiju

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

[2015/2973(RSP)]

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju

98 • Volitve v Mjanmaru

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

[2015/2974(RSP)]
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99 • Razmere v Gruziji

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

[2015/2975(RSP)]

100 • Razmere v Moldaviji

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

[2015/2976(RSP)]

94 À • Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Linda McAvan (O-000147/2015 - B8-1108/2015)
Odbor za razvoj
Komisija
Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

[2015/2977(RSP)]



Četrtek, 26. november 2015

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

9 9Četrtek, 26. november 2015
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

51 • Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014

[2015/2852(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Vítorja Manuela da Silve Caldeire

90 À • Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul

skupna resolucija B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015,
B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015

[2015/2968(RSP)]

91 À • Kambodža

skupna resolucija B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015,
B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015

[2015/2969(RSP)]

92 À • Svoboda izražanja v Bangladešu

skupna resolucija B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015,
B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015

[2015/2970(RSP)]

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

11 À - Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO

Predlogi resolucij

B8-1230/2015

[2015/2632(RSP)]

88 À - Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Predlogi resolucij

B8-1241/2015

[2015/2656(RSP)]
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79 À - Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015,
B8-1282/2015, B8-1283/2015

[2015/2957(RSP)]

94 À - Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

Predlogi resolucij

B8-1240/2015

[2015/2977(RSP)]

89 À - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020

Predlogi resolucij

B8-1231/2015

[2015/2772(RSP)]

(Razprava: 27/10/2015)



 

 
Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 

Roki
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Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

 
 

Ponedeljek, 23. november 2015

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 24. november 2015

 

08:30 - 12:00

 

15:00 - 23:00
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Komisija (vključno z odgovori) :45'

Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika) (3 x 4') :12'

Avtorji (odbori) (2 x 5') :10'

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalec :6'

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Poročevalci (5 x 6') :30'

Pripravljavci mnenja (3 x 1') :3'

Predsednik Odbora za proračun :6'

Poročevalci za proračun (2 x 3') :6'

Poslanci :240'

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13', NI : 6' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'



Sreda, 25. november 2015

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 26. november 2015

 

09:00 - 11:50
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Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" :5'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :40'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Avtorji (odbori) (2 x 5') :10'

Poslanci :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori) :10'

Avtor vsakega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika) :1'

Poslanci :60'

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

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (člen 135 Poslovnika) (3 x 2') :6'



Roki

 
 

Ponedeljek, 23. november 2015

 

 

Torek, 24. november 2015
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11 À • Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO - Izjava Komisije

- Predlog resolucije Sreda, 18. november, 12:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 23. november, 19:00

88 À • Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem - Izjava Komisije

- Predlog resolucije Ponedeljek, 23. november, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 24. november, 12:00

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

Sreda, 25. november, 16:00

79 À • Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000141/2015 - B8-1107/2015)

- Predlogi resolucij Torek, 24. november, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 25. november, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 25. november, 13:00

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

Sreda, 25. november, 19:00

29 À • Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok  - Poročilo: Inês Cristina Zuber
(A8-0310/2015)

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

Sreda, 18. november, 12:00

41 À • Kohezijska politika in obrobne skupnosti  - Poročilo: Terry Reintke (A8-0314/2015)

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

Sreda, 18. november, 12:00

47 À • Vloga Evropske unije v Združenih narodih  - Poročilo: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

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

Sreda, 18. november, 12:00

23 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom  - Poročilo: Elisa Ferreira,
Michael Theurer (A8-0317/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 18. november, 12:00

69 À • Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij  -
Poročilo: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Predlogi sprememb Petek, 20. november, 12:00

56 À • Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin  - Poročilo: Edouard Martin (A8-0309/2015)

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

Sreda, 9. december, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 19:00



 

Sreda, 25. november 2015

 

 

Četrtek, 26. november 2015
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58 À • Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020  - Poročilo: Ole Christensen
(A8-0312/2015)

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

Sreda, 18. november, 12:00

82 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata
(DEHP)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 23. november, 19:00

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

Torek, 24. november, 16:00

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

- Predlogi resolucij Sreda, 9. december, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 20:00

94 À • Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000147/2015 - B8-1108/2015)

- Predlog resolucije Ponedeljek, 23. november, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 24. november, 12:00

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

Sreda, 25. november, 16:00

90 À • Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 23. november, 20:00

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

Sreda, 25. november, 13:00

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

Sreda, 25. november, 14:00

91 À • Kambodža

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 23. november, 20:00

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

Sreda, 25. november, 13:00

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

Sreda, 25. november, 14:00

92 À • Svoboda izražanja v Bangladešu

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 23. november, 20:00

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

Sreda, 25. november, 13:00

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

Sreda, 25. november, 14:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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89 À • Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 - Predlogi
resolucij

- Predlog resolucije Ponedeljek, 23. november, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 24. november, 12:00

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

Sreda, 25. november, 16:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 20. november, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 23. november, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 24. november, 19:00

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

Sreda, 25. november, 19:00
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