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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, 1. februar 2016 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014  - Poročilo: Notis Marias (A8-0012/2016) 1

Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)  - Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016) 1

Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva - Vprašanje za ustni odgovor z
razpravo (O-000005/2016 - B8-0102/2016) 1

Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-Zahodna Afrika - Vprašanje za
ustni odgovor z razpravo (O-000011/2016 - B8-0108/2016) 1

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost  - Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 1

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 1

Torek, 2. februar 2016 3

08:30 - 12:00 3

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno  -
Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 3

Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb - Izjava Komisije 3

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 3

Nagovor predsednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa 3

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

Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)   - Poročilo: Heidi Hautala
(A8-0359/2015) 3

Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na
velike razdalje preko meja  - Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 3

Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja  - Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 3

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino  - Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 4

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro  - Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 4

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu  - Poročilo: Kostas Chrysogonos
(A8-0015/2016) 4

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu  - Poročilo: Kostas Chrysogonos
(A8-0016/2016) 4

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu  - Poročilo: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 4

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno  -
Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 4

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost  - Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 4

15:00 - 23:00 5

Skupna razprava - - 5

Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja - Izjavi Sveta in
Komisije 5

Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja - Izjavi Sveta in Komisije 5

Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji - Izjavi Sveta in Komisije 5

Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi  - Izjavi Sveta in Komisije 5

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000006/2016 - B8-0103/2016) 5

Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (obveznost za določitev
meril za endokrine motilce) - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000003/2016 - B8-0107/2016) 5



Vsebina
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Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi - Izjava Komisije 5

Sreda, 3. februar 2016 6

09:00 - 12:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA 6

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016) - Izjavi Sveta in Komisije 6

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 6

Nagovor predsednika Zvezne republike Nigerije Muhammaduja Buharija 6

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

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja  -
Poročilo: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 6

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja  - Poročilo: Gabrielius
Landsbergis (A8-0365/2015) 6

Ratifikacija Marakeške pogodbe glede na prejete peticije, zlasti peticijo št. 924/2011 - Predlog resolucije 6

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje FG72 - Predlog resolucije 6

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87708 × MON 89788 -
Predlog resolucije 7

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87705 × MON 89788 -
Predlog resolucije 7

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) -
Predlog resolucije 7

Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)  - Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016) 7

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 - Predlogi resolucij 7

15:00 - 23:00 7

Poročilo o Srbiji za leto 2015 - Izjavi Sveta in Komisije 7

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo - Izjavi Sveta in Komisije 7

Volilni proces na Haitiju - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 7

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

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

Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni
podlagi - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000153/2015 - B8-0104/2016) 8

Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih - Izjavi Sveta in Komisije 8

Četrtek, 4. februar 2016 9

09:00 - 11:50 9

Status otoške regije - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000013/2016 - B8-0106/2016) 9

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000012/2016 - B8-0105/2016) 9

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

Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov 9

Bahrajn: primer Mohameda Ramadana 9

Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu 9
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12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 10

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

Poročilo o Srbiji za leto 2015 10

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo - Predlogi resolucij 10

Razmere v Libiji - Predlogi resolucij 10

Status otoške regije - Predlogi resolucij 10

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih - Predlogi resolucij 10

Humanitarne razmere v Jemnu - Predlogi resolucij 10

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS - Predlogi resolucij 10

15:00 - 17:00 11

Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji - Izjava Komisije 11

Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah - Izjava Komisije 11

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 13

Roki 15
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

16 À • Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014

Poročilo: Notis Marias (A8-0012/2016)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2014

[2015/2115(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

V navzočnosti predsednika ECB Maria Draghija
Glasovanje bo na drugem februarskem delnem zasedanju

41 À • Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji za pogajanja o sporazumu o
trgovini s storitvami (TiSA)

[2015/2233(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

Glasovanje bo v sredo

48 • Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange (O-000005/2016 - B8-0102/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva

[2016/2514(RSP)]

82 • Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-
Zahodna Afrika

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Christofer Fjellner (O-000011/2016 - B8-0108/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-Zahodna Afrika

[2016/2554(RSP)]

39 À • Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Poročilo o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost

[2015/2137(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:00 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

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

15:00 - 23:00 Razprave

25 À«««I • Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in
odvračanju od dela na črno

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske
platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

[2014/0124(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

38 • Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb

Izjava Komisije

[2015/2980(RSP)]

68 • Nagovor predsednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa

29 «««I - Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo)

[2015/0006(COD)]

Odbor za pravne zadeve

46 ««« - Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka
na velike razdalje preko meja

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h
Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

[2014/0359(NLE)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

47 ««« - Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih
onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

[2014/0358(NLE)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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34 « - Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med
Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

[2015/0810(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

32 « - Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med
Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta

[2015/0812(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

72 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

[2015/2313(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

71 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

[2015/2240(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

73 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu

[2015/2267(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

25 À«««I - Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela
na črno

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

[2014/0124(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

39 À - Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

[2015/2137(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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87 • Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega
območja

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2559(RSP)]

62 • Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2535(RSP)]

64 • Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2528(RSP)]

89 • Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2563(RSP)]

52 À • Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez (O-000006/2016 - B8-0103/2016)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

[2016/2526(RSP)]

61 • Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji
(obveznost za določitev meril za endokrine motilce)

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini
(O-000003/2016 - B8-0107/2016)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije
Komisija
Ukrepi Komisije za izvršitev sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji

[2016/2536(RSP)]

63 • Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi

Izjava Komisije

[2016/2534(RSP)]
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09:00 - 12:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

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

15:00 - 23:00 Razprave

35 • Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016)

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/3022(RSP)]

45 • Nagovor predsednika Zvezne republike Nigerije Muhammaduja Buharija

36 «««I - Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje
izogibanja

Poročilo: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za
preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega
sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

[COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

37 «««I - Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje
izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter
Gruzijo na drugi strani

[COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

69 - Ratifikacija Marakeške pogodbe glede na prejete peticije, zlasti peticijo št. 924/2011

Predlog resolucije

B8-0168/2016

[2016/2542(RSP)]

79 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje FG72

Predlog resolucije

B8-0133/2016

[2016/2547(RSP)]
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80 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87708 × MON
89788

Predlog resolucije

B8-0134/2016

[2016/2548(RSP)]

81 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87705 × MON
89788

Predlog resolucije

B8-0135/2016

[2016/2549(RSP)]

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

Predlog resolucije

B8-0040/2016

[2015/2988(RPS)]

(Razprava: 18/01/2016)

41 À - Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016)

[2015/2233(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

52 À - Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

Predlogi resolucij

B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016

[2016/2526(RSP)]

12 À • Poročilo o Srbiji za leto 2015

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2892(RSP)]

11 À • Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2893(RSP)]

88 • Volilni proces na Haitiju

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

[2016/2560(RSP)]

60 À • Razmere v Libiji

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

[2016/2537(RSP)]



8 8Sreda, 3. februar 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

59 • Razmere v Venezueli

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

[2016/2538(RSP)]

31 • Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in
državo na pogodbeni podlagi

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Bernd Lange, Salvatore Cicu (O-000153/2015 - B8-0104/2016)
Odbor za mednarodno trgovino
Svet
Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni
podlagi

[2015/2930(RSP)]

58 • Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2539(RSP)]



Četrtek, 4. februar 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

(člen 135 Poslovnika)

9 9Četrtek, 4. februar 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 17:00 Razprave

54 À • Status otoške regije

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iskra Mihaylova (O-000013/2016 - B8-0106/2016)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Status otoške regije

[2015/3014(RSP)]

55 À • Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih
skladih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iskra Mihaylova (O-000012/2016 - B8-0105/2016)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

[2015/3013(RSP)]

84 À • Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih
Tatarov

skupna resolucija B8-0173/2016, B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,
B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016

[2016/2556(RSP)]

85 À • Bahrajn: primer Mohameda Ramadana

skupna resolucija B8-0174/2016, B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,
B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016

[2016/2557(RSP)]

86 À • Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu

skupna resolucija B8-0175/2016, B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,
B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016

[2016/2558(RSP)]



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

10 10Četrtek, 4. februar 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

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

12 À - Poročilo o Srbiji za leto 2015

B8-0166/2016

[2015/2892(RSP)]

11 À - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Predlogi resolucij

B8-0167/2016

[2015/2893(RSP)]

60 À - Razmere v Libiji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016,
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016

[2016/2537(RSP)]

54 À - Status otoške regije

Predlogi resolucij

B8-0165/2016

[2015/3014(RSP)]

55 À - Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Predlogi resolucij

B8-0171/2016

[2015/3013(RSP)]

51 À - Humanitarne razmere v Jemnu

Predlogi resolucij

B8-0147/2016, skupna resolucija B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016,
B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016

[2016/2515(RSP)]

(Razprava: 20/01/2016)

53 À - Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016,
B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016

[2016/2529(RSP)]

(Razprava: 20/01/2016)



15:00 - 17:00     

11 11Četrtek, 4. februar 2016

576.422/OJ 576.422/OJ

65 • Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji

Izjava Komisije

[2015/2922(RSP)]

57 À • Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah

Izjava Komisije

[2016/2540(RSP)]

Glasovanje bo na drugem februarskem zasedanju



 

 
Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 

Roki

12 12

576.422/OJ 576.422/OJ



Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

 
 

Ponedeljek, 1. februar 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 2. februar 2016

 

08:30 - 12:00

 

15:00 - 23:00

 

13 13Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

576.422/OJ 576.422/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Predsednik Evropske centralne banke (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (9 x 1') :9'

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

Poslanci :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalec :6'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

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) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :35'

Avtor (odbor) :5'

Avtorji (politične skupine) (5 x 2') :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" (4 x 5') :20'



Sreda, 3. februar 2016

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 4. februar 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

14 14Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

576.422/OJ 576.422/OJ

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poslanci :104' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
3' 30

"Catch the eye" :5'

Svet (vključno z odgovori) :35'

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

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6'

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

Komisija (vključno z odgovori) :25'

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

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

Poslanci :45' 30

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 2' 30

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

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

Komisija (vključno z odgovori) :20'

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" (2 x 5') :10'



Roki

 
 

Ponedeljek, 1. februar 2016

 

 

Torek, 2. februar 2016

 

 

Sreda, 3. februar 2016

 

15 15Roki

576.422/OJ 576.422/OJ

16 À • Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014  - Poročilo: Notis Marias (A8-0012/2016)

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

41 À • Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)  - Poročilo: Viviane Reding (A8-0009/2016)

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

39 À • Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost  - Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

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

25 À • Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na
črno  - Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

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

52 À • Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000006/2016 - B8-0103/2016)

- 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

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

Torek, 2. februar, 16:00

79 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje FG72 - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 1. februar, 19:00

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

Torek, 2. februar, 16:00

80 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87708 × MON 89788
- Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 1. februar, 19:00

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

Torek, 2. februar, 16:00

81 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87705 × MON 89788
- Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 1. februar, 19:00

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

Torek, 2. februar, 16:00



 

Četrtek, 4. februar 2016
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56 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) -
Predlog resolucije

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

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

Torek, 2. februar, 16:00

12 À • Poročilo o Srbiji za leto 2015 - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Četrtek, 28. januar, 12:00

- Predlogi sprememb Torek, 2. februar, 12:00

11 À • Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Četrtek, 28. januar, 12:00

- Predlogi sprememb Torek, 2. februar, 12:00

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

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 11:00

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

Sreda, 3. februar, 19:00

54 À • Status otoške regije - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000013/2016 - B8-0106/2016)

- 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

55 À • Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih - Vprašanje za
ustni odgovor z razpravo (O-000012/2016 - B8-0105/2016)

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 2. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 2. februar, 20:00

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

Sreda, 3. februar, 16:00

84 À • Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 1. februar, 20:00

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

Sreda, 3. februar, 13:00

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

Sreda, 3. februar, 14:00

85 À • Bahrajn: primer Mohameda Ramadana

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 1. februar, 20:00

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

Sreda, 3. februar, 13:00

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

Sreda, 3. februar, 14:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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86 À • Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 1. februar, 20:00

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

Sreda, 3. februar, 13:00

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

Sreda, 3. februar, 14:00

51 À • Humanitarne razmere v Jemnu - Predlogi resolucij

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 11:00

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

Sreda, 3. februar, 19:00

53 À • Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS - Predlogi resolucij

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

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 10:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 3. februar, 11:00

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

Sreda, 3. februar, 19:00

57 À • Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah - Izjava Komisije

- 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

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 29. januar, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 1. februar, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 2. februar, 19:00

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

Sreda, 3. februar, 19:00
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