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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
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Vsebina
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Ponedeljek, 18. januar 2016 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence  - Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015) 1

Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju  -
Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 1

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 1

Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU  -
Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015) 1

Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah  - Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 1

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 1

Kratke predstavitve naslednjih poročil: 2

Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi  - Poročilo: Barbara Matera
(A8-0369/2015) 2

Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih  - Poročilo: Marek Plura
(A8-0366/2015) 2

Torek, 19. januar 2016 3

09:00 - 12:20 3

Pregled luksemburškega predsedovanja - Izjavi Sveta in Komisije 3

Aktu za enotni digitalni trg naproti  - Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 3

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

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu  - Poročilo: Heidi Hautala
(A8-0004/2016) 3

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu  - Poročilo: Heidi Hautala
(A8-0005/2016) 3

Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju  -
Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 3

Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence  - Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015) 3

Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU  -
Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015) 4

Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah  - Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 4

Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi  - Poročilo: Barbara Matera
(A8-0369/2015) 4

Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih  - Poročilo: Marek Plura
(A8-0366/2015) 4

Aktu za enotni digitalni trg naproti  - Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 4

15:00 - 23:00 4

Sklep seje Evropskega sveta (17. in 18. december) - Izjavi Evropskega sveta in Komisije 4

Razmere na Poljskem - Izjavi Sveta in Komisije 4

Mirovni proces v Kolumbiji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko 4

Razmere v Siriji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko 4

Razmere v Saudovi Arabiji in Iranu - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko 5

Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku  - Poročilo: Nathalie
Griesbeck (A8-0133/2015) 5
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Skupna razprava - Usklajevanje na notranjem trgu 5

Osebna zaščitna oprema  - Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015) 5

Naprave na plinasto gorivo  - Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 5

Žičniške naprave  - Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 5

Sreda, 20. januar 2016 6

09:00 - 12:20 6

Program dejavnosti nizozemskega predsedstva - Izjavi Sveta in Komisije 6

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

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji  - Poročilo: Claude Moraes (A8-0370/2015) 6

Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku  - Poročilo: Nathalie
Griesbeck (A8-0133/2015) 6

Osebna zaščitna oprema  - Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015) 6

Naprave na plinasto gorivo  - Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 6

Žičniške naprave  - Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 6

Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov - Predlog resolucije 6

Nasprotovanje delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah in otroški
hrani - Predlog resolucije 7

Mirovni proces v Kolumbiji - Predlogi resolucij 7

15:00 - 24:00 7

COP 21 - Izjava Laurenta Fabiusa, predsednika podnebne konference v Parizu 7

Humanitarne razmere v Jemnu - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko 7

Razmere na jugovzhodu Turčije - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko 7

Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino
- Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom  - Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 7

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS - Izjava podpredsednice Komisije/visoke
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 - Izjava
podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Četrtek, 21. januar 2016 9

08:30 - 11:50 9

Povečana teroristična ogroženost - Izjavi Sveta in Komisije 9

Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo - Vprašanje za ustni odgovor
z razpravo (O-000154/2015 - B8-0101/2016) 9

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 9

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 9

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom  - Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 9

Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju - Predlog sklepa 9

Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino
- Predlogi resolucij 9

Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) - Predlogi resolucij 10

Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 - Predlogi
resolucij 10
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Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 10

15:00 - 16:00 10

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika) 10

Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in Združenega kraljestva 10

Etiopija 10

Severna Koreja 10

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav) 10

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 135 Poslovnika) 10

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 12

Roki 14
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

20 À • Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015)

Poročilo o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence

[2015/2140(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

32 À«««I • Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in
Sredozemskem morju

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem
morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Odbor za ribištvo

71 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in
gospodarskih vozil (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju

61 À • Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri
spodbujanju temeljnih vrednot EU

Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015)

Poročilo o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri
spodbujanju temeljnih vrednot EU

[2015/2139(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

29 À • Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah

Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Poročilo o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji
koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in
unijo kapitalskih trgov

[2015/2106(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)



Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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14 À • Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

Poročilo: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Poročilo o zunanjih dejavnikih, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

[2015/2111(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

42 À • Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih

Poročilo: Marek Plura (A8-0366/2015)

Poročilo o politikah za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih

[2015/2088(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



Torek, 19. januar 2016
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12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:20 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

39 • Pregled luksemburškega predsedovanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2964(RSP)]

33 À • Aktu za enotni digitalni trg naproti

Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Poročilo o aktu za enotni digitalni trg naproti

[2015/2147(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

76 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

[2015/2241(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

75 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

[2015/2268(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

32 À«««I - Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem
morju

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Odbor za ribištvo

20 À - Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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61 À - Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih
vrednot EU

Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

29 À - Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah

Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

14 À - Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi

Poročilo: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

42 À - Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih

Poročilo: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

33 À - Aktu za enotni digitalni trg naproti

Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

46 • Sklep seje Evropskega sveta (17. in 18. december)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2015/2989(RSP)]

65 À • Razmere na Poljskem

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/3031(RSP)]

1 krog voditeljev političnih skupin
2 kroga govornikov političnih skupin
Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju

68 À • Mirovni proces v Kolumbiji

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Razmere v Siriji

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

[2016/2517(RSP)]
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83 • Razmere v Saudovi Arabiji in Iranu

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih
vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

17 «««I • Osebna zaščitna oprema

Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

15 «««I • Naprave na plinasto gorivo

Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o napravah na plinasto
gorivo

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

16 «««I • Žičniške naprave

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov



Sreda, 20. januar 2016
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09:00 - 12:20 Razprave

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

15:00 - 24:00 Razprave

40 • Program dejavnosti nizozemskega predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2963(RSP)]

70 « - Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji

Poročilo: Claude Moraes (A8-0370/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov
vozil v Latviji

[13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

45 À«««I - Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

17 «««I - Osebna zaščitna oprema

Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015)

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

15 «««I - Naprave na plinasto gorivo

Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

16 «««I - Žičniške naprave

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

91 À - Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov

Predlog resolucije

B8-0044/2016

[2015/2995(DEA)]
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90 À - Nasprotovanje delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah
in otroški hrani

Predlog resolucije

B8-0067/2016

[2015/2863(DEA)]

68 À - Mirovni proces v Kolumbiji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016,
B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016

[2015/3033(RSP)]

81 • COP 21

Izjava Laurenta Fabiusa, predsednika podnebne konference v Parizu

[2016/2524(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

77 À • Humanitarne razmere v Jemnu

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

[2016/2515(RSP)]

Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju

89 • Razmere na jugovzhodu Turčije

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

[2016/2530(RSP)]

69 À • Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z
Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino

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

[2015/3032(RSP)]

43 ««« • Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom

Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi
strani, v imenu Unije

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

88 À • Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS

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

[2016/2529(RSP)]

Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju



8 8Sreda, 20. januar 2016

574.582/OJ 574.582/OJ

67 À • Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU)

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

[2015/3034(RSP)]

66 À • Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v
letu 2016

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

[2015/3035(RSP)]



Četrtek, 21. januar 2016

 

 

08:30 - 11:50     

 

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

9 9Četrtek, 21. januar 2016
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08:30 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

84 • Povečana teroristična ogroženost

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2519(RSP)]

54 À • Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo

[2015/2932(RSP)]

Glasovanje bo na drugem februarskem zasedanju

30 À • Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014

[2014/2218(INI)]

Odbor za peticije

43 ««« - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom

Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

85 À - Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

Predlog sklepa

[2016/2523(RSO)]

69 À - Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in
Ukrajino

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

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

(člen 135 Poslovnika)

 

16:00 - 17:00     Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

10 10Četrtek, 21. januar 2016

574.582/OJ 574.582/OJ

67 À - Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU)

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Odbor za peticije

80 À • Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in
Združenega kraljestva

B8-0081/2016, B8-0084/2016, skupna resolucija B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopija

skupna resolucija B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Severna Koreja

skupna resolucija B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

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



 

 
Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 

Roki
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Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

 
 

Ponedeljek, 18. januar 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 19. januar 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

12 12Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

574.582/OJ 574.582/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :35'

Poročevalci (5 x 6') :30'

Pripravljavci mnenja (3 x 1') :3'

Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika) (2 x 4') :8'

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'

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (6 x 1') :6'

Poslanci :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Evropski svet (vključno z odgovori) :15'

Svet (vključno z odgovori) :10'

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

Komisija (vključno z odgovori) :40'

Beati Szydło, poljska predsednica vlade :10'

Poročevalci (4 x 6') :24'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Poslanci :195' 30

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
11', NI : 5' 30

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



Sreda, 20. januar 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00

 

 

Četrtek, 21. januar 2016

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

574.582/OJ 574.582/OJ

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'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :60'

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Laurent Fabius, predsednik podnebne konference v Parizu :20'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

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" (7 x 5') :35'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalec :6'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

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

Poslanci :29' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'

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



Roki

 
 

Ponedeljek, 18. januar 2016

 

 

Torek, 19. januar 2016

 

14 14Roki
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20 À • Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence  - Poročilo: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 13. januar, 12:00

32 À • Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju  -
Poročilo: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 13. januar, 12:00

71 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6)

- Predlogi sprememb Sreda, 27. januar, 12:00

61 À • Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot
EU  - Poročilo: Julie Ward (A8-0373/2015)

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

Sreda, 13. januar, 12:00

29 À • Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah  - Poročilo: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

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

Sreda, 13. januar, 12:00

14 À • Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi  - Poročilo: Barbara Matera
(A8-0369/2015)

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

Sreda, 13. januar, 12:00

42 À • Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih  - Poročilo: Marek Plura
(A8-0366/2015)

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

Sreda, 13. januar, 12:00

33 À • Aktu za enotni digitalni trg naproti  - Poročilo: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 13. januar, 12:00

65 À • Razmere na Poljskem - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 27. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 20:00

68 À • Mirovni proces v Kolumbiji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Četrtek, 14. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 19. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 19. januar, 13:00

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

Torek, 19. januar, 19:00



 

Sreda, 20. januar 2016
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45 À • Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku  - Poročilo: Nathalie
Griesbeck (A8-0133/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 13. januar, 12:00

91 À • Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 18. januar, 19:00

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

Torek, 19. januar, 16:00

90 À • Nasprotovanje delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah in
otroški hrani - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 18. januar, 19:00

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

Torek, 19. januar, 16:00

77 À • Humanitarne razmere v Jemnu - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Sreda, 27. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 20:00

69 À • Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in
Ukrajino - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Petek, 15. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 11:00

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

Sreda, 20. januar, 19:00

88 À • Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS - Izjava podpredsednice Komisije/visoke
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Sreda, 27. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 1. februar, 20:00

67 À • Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Četrtek, 14. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 11:00

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

Sreda, 20. januar, 19:00

66 À • Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 - Izjava
podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Četrtek, 14. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 20. januar, 11:00

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

Sreda, 20. januar, 19:00



Četrtek, 21. januar 2016

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje

 

16 16Roki
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54 À • Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000154/2015 - B8-0101/2016)

- Predlogi resolucij Sreda, 17. februar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 22. februar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 22. februar, 13:00

30 À • Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 13. januar, 12:00

85 À • Imenovanje članov preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju - Predlog sklepa

- Predlogi sprememb Sreda, 20. januar, 19:00

80 À • Državljani EU, pridržani v Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in Združenega kraljestva

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 18. januar, 20:00

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

Sreda, 20. januar, 13:00

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

Sreda, 20. januar, 14:00

78 À • Etiopija

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 18. januar, 20:00

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

Sreda, 20. januar, 13:00

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

Sreda, 20. januar, 14:00

79 À • Severna Koreja

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 18. januar, 20:00

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

Sreda, 20. januar, 13:00

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

Sreda, 20. januar, 14:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 15. januar, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 18. januar, 19:00

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

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

Četrtek, 21. januar, 10:00
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	15:00 - 23:00     
	Skupna razprava - Usklajevanje na notranjem trgu


	Sreda, 20. januar 2016
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
	15:00 - 24:00     

	Četrtek, 21. januar 2016
	08:30 - 11:50     
	12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
	15:00 - 16:00     
	Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

	16:00 - 17:00     Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

	Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)
	Ponedeljek, 18. januar 2016
	17:00 - 23:00

	Torek, 19. januar 2016
	09:00 - 12:20
	15:00 - 23:00

	Sreda, 20. januar 2016
	09:00 - 12:20
	15:00 - 24:00

	Četrtek, 21. januar 2016
	08:30 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Roki
	Ponedeljek, 18. januar 2016
	Torek, 19. januar 2016
	Sreda, 20. januar 2016
	Četrtek, 21. januar 2016
	Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje


	Vsebina
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


