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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. 1

17:00 - 24:00 1

Nastavak zasjedanja i plan rada 1

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza  - Izvješće: Jeppe Kofod,
Luděk Niedermayer (A8-0170/2019) 1

Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj
 - Usmeno pitanje (O-000015/2019 - B8-0017/2019) 1

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja  - Izvješće: Marita Ulvskog
(A8-0169/2019) 1

Zajednička rasprava - Unutarnje tržište električne energije 1

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 1

Unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 1

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora  - Izvješće: Morten Helveg Petersen
(A8-0040/2018) 2

Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije  - Izvješće: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 2

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača  - Izvješće: Geoffroy Didier (A8-0447/2018) 2

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” - Izjava Komisije 2

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre  - Izvješće: Michał
Boni (A8-0086/2019) 2

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika) 2

Utorak, 26. ožujka 2019. 3

09:00 - 12:20 3

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu  - Izvješće: Axel Voss (A8-0245/2018) 3

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond  - Izvješće: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019) 3

Zajednička rasprava - Isporuka digitalnog sadržaja i prodaja robe na internetu 3

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge  - Izvješće: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(A8-0375/2017) 3

Ugovori o prodaji robe  - Izvješće: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 3

12:30 - 14:30 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja 4

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu  - Izvješće: Evelyn Regner (A8-0178/2019) 4

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača  - Izvješće: Geoffroy Didier (A8-0447/2018) 4

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske)  - Izvješće: Cristian
Dan Preda (A8-0164/2019) 4

Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana  - Izvješće: David McAllister (A8-0149/2019) 4

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja  - Izvješće: Marita Ulvskog
(A8-0169/2019) 4

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 4

Unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 4

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora  - Izvješće: Morten Helveg Petersen
(A8-0040/2018) 4

Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije  - Izvješće: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 5

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre  - Izvješće: Michał
Boni (A8-0086/2019) 5

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu  - Izvješće: Axel Voss (A8-0245/2018) 5

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge  - Izvješće: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(A8-0375/2017) 5

Ugovori o prodaji robe  - Izvješće: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 5
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Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)  - Izvješće: Linnéa
Engström (A8-0381/2018) 5

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu  - Izvješće: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018) 5

Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine  - Izvješće: Karima Delli (A8-0042/2019) 5

Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak  - Izvješće:
Neena Gill (A8-0483/2018) 6

Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)  - Izvješće: Pascal Arimont
(A8-0470/2018) 6

Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla - Prijedlozi rezolucija 6

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza  - Izvješće: Jeppe Kofod,
Luděk Niedermayer (A8-0170/2019) 6

Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske  - Izvješće: Doru-Claudian Frunzulică
(A8-0147/2019) 6

15:00 - 17:00 Rasprave 6

Zajednička rasprava - Razrješnice za 2017. (53 izvješća) 6

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije  - Izvješće: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019) 6

Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za
financijsku godinu 2017.  - Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF  - Izvješće: Marco Valli (A8-0107/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament  - Izvješće: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud  - Izvješće:  (A8-0097/2019) 7

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor  - Izvješće: Arndt
Kohn (A8-0100/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0101/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje  - Izvješće: Arndt
Kohn (A8-0109/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0099/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka  - Izvješće: Arndt
Kohn (A8-0116/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0140/2019) 8

Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0113/2019) 9

Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)  -
Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 9

Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0122/2019) 9

Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0119/2019) 9

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
(CEPOL)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 9

Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0120/2019) 9

Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0124/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0134/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0133/2019) 10
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Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0128/2019) 10

Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
- Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0139/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0130/2019) 11

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0129/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0158/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)  -
Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u
području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0138/2019) 12

Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)  -
Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0136/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019) 13

Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)  - Izvješće: Martina Dlabajová
(A8-0103/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”  - Izvješće: Martina Dlabajová
(A8-0095/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj
Europe (ECSEL)  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)  - Izvješće: Martina
Dlabajová (A8-0105/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)  - Izvješće:
Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 14

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije  - Izvješće: Martina
Dlabajová (A8-0126/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0118/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0163/2019) 15

17:00 - 18:15 GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu) 15

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije  - Izvješće: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku
godinu 2017.  - Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF  - Izvješće: Marco Valli (A8-0107/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament  - Izvješće: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019) 15

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 16



Sadržaj

637.634/OJ 637.634/OJ

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud  - Izvješće:  (A8-0097/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0100/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0101/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0109/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0099/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka  - Izvješće: Arndt Kohn
(A8-0116/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0140/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0113/2019) 16

Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0122/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0119/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
(CEPOL)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 17

Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0120/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0124/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0134/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019) 17

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0133/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0128/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)  -
Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0139/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0130/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0129/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0158/2019) 18

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0141/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u
području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0138/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)  - Izvješće:
Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 19
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Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0136/2019) 19

Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0153/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)  - Izvješće: Martina Dlabajová
(A8-0103/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0095/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe
(ECSEL)  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)  - Izvješće: Martina
Dlabajová (A8-0105/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)  - Izvješće:
Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije  - Izvješće: Martina Dlabajová
(A8-0126/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0118/2019) 20

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail  - Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0163/2019) 21

18:15 - 24:00 Rasprave (ili na kraju glasovanja) 21

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila
  - Izvješće: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 21

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju  - Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan
Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019) 21

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)  - Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019) 21

Stanje u Alžiru - Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku 21

Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije - Izjava potpredsjednice Komisije /
Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 21

Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA  - Izvješće: Brando Benifei
(A8-0077/2019) 21

Srijeda, 27. ožujka 2019. 23

09:00 - 12:20 23

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. - Izjave Europskog vijeća i Komisije 23

Zajednička rasprava - Paket za mobilnost 23

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa  -
Izvješće: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 23

Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću
tahografa  - Izvješće: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 23

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa  - Izvješće: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 24

12:30 - 14:30 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja 24

Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih  - Izvješće: Iskra Mihaylova
(A8-0085/2019) 24

Opći aranžmani za trošarine   - Izvješće: Miguel Viegas (A8-0117/2019) 24

Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”  - Izvješće:
Iskra Mihaylova (A8-0112/2019) 24

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju  - Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan
Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019) 24

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)  - Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019) 24
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15:00 - 17:00 25

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  - Izvješće: Frédérique Ries (A8-0317/2018) 25

Gnojidbeni proizvodi EU-a  - Izvješće: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 25

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak) 25

Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana  - Izvješće: Babette Winter, Kay Swinburne
(A8-0015/2018) 25

Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća  - Izvješće: Ashley Fox (A8-0364/2018) 25

Tržište financijskih instrumenata  - Izvješće: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018) 25

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond  - Izvješće: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019) 25

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila
  - Izvješće: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 26

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  - Izvješće: Frédérique Ries (A8-0317/2018) 26

Gnojidbeni proizvodi EU-a  - Izvješće: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 26

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu  - Izvješće: Laura
Agea (A8-0382/2018) 26

Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica  - Izvješće: Daniela
Aiuto (A8-0259/2018) 26

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

  - Izvješće: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017) 26

Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus,
Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih  - Izvješće:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 27

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području
vanjskih granica i viza 27

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju 27

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) 27

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1
x MON-ØØ6Ø3-6) 27

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA
a.s.) 27

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) 27

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida 27

Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA  - Izvješće: Brando Benifei
(A8-0077/2019) 27

18:00 - 24:00 Rasprave (ili nakon glasovanja) 28

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani
izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)  - Izvješće: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 28

Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

  - Izvješće: Vladimír Maňka (A8-0182/2019) 28

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju  - Izvješće: Michel Dantin (A8-0288/2018) 28

Zajednička rasprava - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a 28

Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i
migracija  - Izvješće: Nuno Melo (A8-0348/2018) 28

Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza  - Izvješće: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018) 29

Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja   - Izvješće:
Angelika Niebler (A8-0269/2018) 29

Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te
reemitiranja televizijskih i radijskih programa  - Izvješće: Pavel Svoboda (A8-0378/2017) 29

Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći  - Izvješće: Hilde Vautmans (A8-0157/2019) 29
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Četvrtak, 28. ožujka 2019. 30

09:00 - 11:50 30

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)  - Izvješće: Silvia Costa (A8-0156/2019) 30

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport  - Izvješće: Milan Zver
(A8-0111/2019) 30

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja  - Izvješće: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(A8-0175/2019) 30

12:00 - 14:00 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja 30

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani
izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)  - Izvješće: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 30

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju  - Izvješće: Michel Dantin (A8-0288/2018) 30

Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja   - Izvješće:
Angelika Niebler (A8-0269/2018) 31

Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te
reemitiranja televizijskih i radijskih programa  - Izvješće: Pavel Svoboda (A8-0378/2017) 31

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)  - Izvješće: Silvia Costa (A8-0156/2019) 31

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport  - Izvješće: Milan Zver
(A8-0111/2019) 31

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja  - Izvješće: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(A8-0175/2019) 31

Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

  - Izvješće: Vladimír Maňka (A8-0182/2019) 31

Krizna situacija u Venezueli - Prijedlozi rezolucija 31

Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj
 - Prijedlozi rezolucija 31

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” - Prijedlozi rezolucija 31

Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći  - Izvješće: Hilde Vautmans (A8-0157/2019) 32

15:00 - 16:00 32

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) 32

G-000001/2019 32

Vrijeme za izlaganje (članak 162. Poslovnika) 34

Rokovi 37
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17:00 - 24:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

39 À • Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza

Izvješće: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza

[2018/2121(INI)]

Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

117 À • Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti
i u Slovačkoj

Usmeno pitanje

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Komisija
Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

[2018/2965(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak

140 À«««I • Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

Izvješće: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

[2018/0332(COD)]

Odbor za promet i turizam

42 À«««I • Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije

Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim
pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

[2016/0380(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

14 À«««I • Unutarnje tržište električne energije

Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu
električne energije (preinaka)

[2016/0379(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku



 
Kraj zajedničke rasprave
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26 À«««I • Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora

Izvješće: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije
Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

[2016/0378(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

43 À«««I • Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije

Izvješće: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za
rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

[2016/0377(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

107 «««I • Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

Izvješće: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za
zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ

[2018/0089(COD)]

Odbor za pravna pitanja

169 À • Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”

Izjava Komisije

[2019/2670(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak

133 À«««I • Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne
parametre

Izvješće: Michał Boni (A8-0086/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s
obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage
Uredbe (EZ) br. 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)



Utorak, 26. ožujka 2019.
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Zajednička rasprava - Isporuka digitalnog sadržaja i prodaja robe na internetu

 
Kraj zajedničke rasprave
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09:00 - 12:20 Rasprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja

15:00 - 17:00 Rasprave

17:00 - 18:15 GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu)

18:15 - 24:00 Rasprave (ili na kraju glasovanja)

35 À«««I • Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Izvješće: Axel Voss (A8-0245/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na
jedinstvenom digitalnom tržištu

[2016/0280(COD)]

Odbor za pravna pitanja

(Rasprava: 11/09/2018, glasovanje: 12/09/2018)

112 À«««I • Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Izvješće: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za
regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

Glasovanje će se održati u srijedu

83 À«««I • Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge

Izvješće: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim
aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

[2015/0287(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor za pravna pitanja

82 À«««I • Ugovori o prodaji robe

Izvješće: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i
Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i
Vijeća

[2015/0288(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača



12:30 - 14:30     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
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163 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu

Izvješće: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu

[2018/2277(IMM)]

Odbor za pravna pitanja

107 «««I - Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

Izvješće: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

[2018/0089(COD)]

Odbor za pravna pitanja

97 ««« - Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske)

Izvješće: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz
Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne
strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj
uniji

[2018/0080(NLE)]

Odbor za vanjske poslove

50 - Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana

Izvješće: David McAllister (A8-0149/2019)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj
predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između
EU-a i Uzbekistana

[2018/2236(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 113.

140 À«««I - Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

Izvješće: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

[2018/0332(COD)]

Odbor za promet i turizam

42 À«««I - Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije

Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

[2016/0380(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

14 À«««I - Unutarnje tržište električne energije

Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

[2016/0379(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

26 À«««I - Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora

Izvješće: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

[2016/0378(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
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43 À«««I - Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije

Izvješće: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

[2016/0377(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

133 À«««I - Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

Izvješće: Michał Boni (A8-0086/2019)

[2018/0148(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

35 À«««I - Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Izvješće: Axel Voss (A8-0245/2018)

[2016/0280(COD)]

Odbor za pravna pitanja

(Rasprava: 11/09/2018, glasovanje: 12/09/2018)

83 À«««I - Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge

Izvješće: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

[2015/0287(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor za pravna pitanja

82 À«««I - Ugovori o prodaji robe

Izvješće: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

[2015/0288(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

67 À«««I - Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

Izvješće: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o
određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo
Sredozemlja)

[2018/0069(COD)]

Odbor za ribarstvo

103 À«««I - Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

Izvješće: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području
politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i
2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br.
2173/2005

[2018/0205(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Glasovanje: 23/10/2018)

130 À«««I - Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine

Izvješće: Karima Delli (A8-0042/2019)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu
roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim
radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću

[2018/0130(COD)]

Odbor za promet i turizam
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92 À«««I - Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak

Izvješće: Neena Gill (A8-0483/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu
referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak

[2018/0180(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

111 «««I - Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)

Izvješće: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska
teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za
financiranje vanjskog djelovanja

[2018/0199(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

(Rasprava: 15/01/2019, glasovanje: 16/01/2019)

148 À - Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla

Prijedlozi rezolucija

B8-0212/2019

[2018/2899(RSP)]

(Rasprava: 14/03/2019)

39 À - Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza

Izvješće: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

[2018/2121(INI)]

Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

71 À - Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske

Izvješće: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj
predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucijskom okviru između
Europske unije i Švicarske Konfederacije

[2018/2262(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 108.

15 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije

Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio III. - Komisija i izvršne agencije

[2018/2166(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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32 À • Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu
razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.

Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji
za financijsku godinu 2017.

[2018/2219(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

34 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

Izvješće: Marco Valli (A8-0107/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog
Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017.

[2018/2177(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

60 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

Izvješće: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio I. – Europski parlament

[2018/2167(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

24 • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

33 • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio IV. - Sud

[2018/2169(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

31 • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

Izvješće:  (A8-0097/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio V. - Revizorski sud

[2018/2171(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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21 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni
odbor

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

[2018/2172(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

74 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio VII. – Odbor regija

[2018/2173(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

28 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko
djelovanje

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje

[2018/2176(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

13 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman

[2018/2174(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

57 • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu
podataka

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku
godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

[2018/2175(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

64 À • Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-
a

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku
godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

[2018/2210(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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38 • Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih
regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.

[2018/2205(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

54 • Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke
komunikacije (BEREC)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za
elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017.

[2018/2206(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

76 À • Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela
Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017.

[2018/2184(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

29 • Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
(CEDEFOP)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog
osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017.

[2018/2178(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

73 • Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području
izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za
osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku
godinu 2017.

[2018/2194(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

12 • Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog
prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2189(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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41 • Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil
(EASO) za financijsku godinu 2017.

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

59 • Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za
bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2202(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

70 • Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i
kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.

[2018/2191(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

16 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije
(ECHA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2198(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

47 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za
financijsku godinu 2017.

[2018/2182(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

52 • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva
(EFCA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2197(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

69 • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane
(EFSA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2190(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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49 À • Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost
spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017.

[2018/2201(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

55 • Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno
mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za
osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2203(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

62 • Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i
tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017.

[2018/2207(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

27 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA)
za financijsku godinu 2017.

[2018/2185(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

23 • Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
(EMCDDA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i
ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2181(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

77 • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku
sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2188(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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75 • Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku
sigurnost (ENISA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i
informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2192(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

18 À • Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA)
(sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.

[2018/2193(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

17 • Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta
kapitala (ESMA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za
vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2204(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

68 • Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF)
za financijsku godinu 2017.

[2018/2187(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

56 • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim
informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno
upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i
pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno
upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i
pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2209(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

58 • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-
OSHA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i
zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2183(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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40 • Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA)
za financijsku godinu 2017.

[2018/2199(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

72 • Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
(EUROFOUND)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje
životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2017.

[2018/2179(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

66 • Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

[2018/2186(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

53 À • Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju
tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017. Europski
policijski ured) za financijsku godinu 2017.

[2018/2200(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

30 • Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna
prava (FRA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2180(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

36 À • Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu
stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.

[2018/2195(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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78 • Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za
financijsku godinu 2017.

[2018/2196(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

79 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju
za financijsku godinu 2017.

[2018/2214(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

63 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za
financijsku godinu 2017.

[2018/2213(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

51 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i
sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za
financijsku godinu 2017.

[2018/2218(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

65 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne
članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

[2018/2216(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

48 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove
2 (IMI 2)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za
inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017.

[2018/2215(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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46 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za
ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.

[2018/2211(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

44 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za
financijsku godinu 2017.

[2018/2212(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

22 • Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za
financijsku godinu 2017.

[2018/2217(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

15 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije

Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

[2018/2166(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

32 À - Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za
financijsku godinu 2017.

Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

[2018/2219(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

34 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

Izvješće: Marco Valli (A8-0107/2019)

[2018/2177(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

60 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

Izvješće: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

[2018/2167(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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24 - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

33 - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

[2018/2169(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

31 - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

Izvješće:  (A8-0097/2019)

[2018/2171(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

21 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

[2018/2172(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

74 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

[2018/2173(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

28 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

[2018/2176(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

13 À - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

[2018/2174(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

57 - Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka

Izvješće: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

[2018/2175(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

64 À - Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

[2018/2210(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

38 - Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

[2018/2205(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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54 - Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

[2018/2206(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

76 À - Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

[2018/2184(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

29 - Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

[2018/2178(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

73 - Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja
zakonodavstva (CEPOL)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

[2018/2194(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

12 - Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

[2018/2189(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

41 - Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

59 - Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

[2018/2202(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

70 - Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

[2018/2191(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

16 À - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

[2018/2198(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

47 À - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

[2018/2182(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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52 - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

[2018/2197(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

69 - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

[2018/2190(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

49 À - Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

[2018/2201(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

55 - Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
(EIOPA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

[2018/2203(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

62 - Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

[2018/2207(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

27 À - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

[2018/2185(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

23 - Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

[2018/2181(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

77 - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

[2018/2188(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

75 - Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

[2018/2192(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

18 À - Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

[2018/2193(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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17 - Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

[2018/2204(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

68 - Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

[2018/2187(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

56 - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim
sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

[2018/2209(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

58 - Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

[2018/2183(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

40 - Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

[2018/2199(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

72 - Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

[2018/2179(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

66 - Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

[2018/2186(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

53 À - Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

[2018/2200(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

30 - Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

[2018/2180(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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36 À - Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

[2018/2195(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

78 - Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)

Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

[2018/2196(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

79 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

[2018/2214(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

63 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

[2018/2213(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

51 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj
Europe (ECSEL)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

[2018/2218(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

65 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

[2018/2216(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

48 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

[2018/2215(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

46 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

[2018/2211(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

44 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

[2018/2212(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor



 

18:15 - 24:00     Rasprave (ili na kraju glasovanja)
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22 - Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail

Izvješće: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

[2018/2217(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

101 À«««I • Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka
gospodarska vozila

Izvješće: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih
vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio
integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 02/10/2018, glasovanje: 03/10/2018)

80 À«««I • Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(A8-0173/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za
susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

[2018/0243(COD)]

Odbor za vanjske poslove

Odbor za razvoj

87 À«««I • Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)

Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA III)

[2018/0247(COD)]

Odbor za vanjske poslove

168 • Stanje u Alžiru

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku

[2019/2627(RSP)]

170 • Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku

[2019/2671(RSP)]

116 À • Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

Izvješće: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

[2018/2160(INI)]

Odbor za vanjske poslove
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09:00 - 12:20     

 
Zajednička rasprava - Paket za mobilnost
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09:00 - 12:20 Rasprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja

15:00 - 17:00 Rasprave

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)

18:00 - 24:00 Rasprave (ili nakon glasovanja)

10 • Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019.

Izjave Europskog vijeća i Komisije

[2018/2977(RSP)]

113 «««I • Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u
sektoru cestovnog prometa

Izvješće: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u
pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru
cestovnog prometa

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Odbor za promet i turizam

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

(Rasprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018)

114 «««I • Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te
pozicioniranje s pomoću tahografa

Izvješće: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i
tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i
Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Odbor za promet i turizam

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

(Rasprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018)



 
Kraj zajedničke rasprave

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
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115 «««I • Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa

Izvješće: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u
sektoru

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Odbor za promet i turizam

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

(Rasprava: 03/07/2018, glasovanje: 04/07/2018)

134 «««I - Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

Izvješće: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u
pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

[2019/0027(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

149 « - Opći aranžmani za trošarine

Izvješće: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)

[2018/0176(CNS)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

136 « - Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”

Izvješće: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se
mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”

[2018/0417(CNS)]

Odbor za regionalni razvoj

80 À«««I - Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[2018/0243(COD)]

Odbor za vanjske poslove

Odbor za razvoj

87 À«««I - Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)

Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[2018/0247(COD)]

Odbor za vanjske poslove



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)

25 25Srijeda, 27. ožujka 2019.

637.634/OJ 637.634/OJ

90 À«««I • Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Izvješće: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja
određenih plastičnih proizvoda na okoliš

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 22/10/2018, glasovanje: 24/10/2018)

45 À«««I • Gnojidbeni proizvodi EU-a

Izvješće: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o
stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama
uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

(Rasprava: 23/10/2017, glasovanje: 24/10/2017)

143 «««I - Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

Izvješće: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih
drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

155 «««I - Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća

Izvješće: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog
financiranja za poduzeća

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

158 «««I - Tržište financijskih instrumenata

Izvješće: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu
financijskih instrumenata

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

112 À«««I - Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Izvješće: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Odbor za regionalni razvoj
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101 À«««I - Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Izvješće: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 02/10/2018, glasovanje: 03/10/2018)

90 À«««I - Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Izvješće: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 22/10/2018, glasovanje: 24/10/2018)

45 À«««I - Gnojidbeni proizvodi EU-a

Izvješće: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

(Rasprava: 23/10/2017, glasovanje: 24/10/2017)

131 À«««I - Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Izvješće: Laura Agea (A8-0382/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti
radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

135 À«««I - Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

Izvješće: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Izvješće o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o
utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Odbor za promet i turizam

146 «««I - Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

Izvješće: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu
objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za pravna pitanja

(Rasprava: 04/07/2017, glasovanje: 04/07/2017)
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156 «««I - Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus,
Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih

Izvješće: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom
fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju
sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

(Rasprava: 13/02/2019, glasovanje: 13/02/2019)

142 À - Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u
području vanjskih granica i viza

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-
Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP)
(DEZA a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP)
(Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

Izvješće: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Odbor za vanjske poslove



18:00 - 24:00     Rasprave (ili nakon glasovanja)

 
Zajednička rasprava - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a 
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132 À«««I • Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i
zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)

Izvješće: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih
granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

(Glasovanje: 13/09/2018)

105 À • Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

Izvješće: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020..

[2019/2003(BUD)]

Odbor za proračune

144 «««I • Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Izvješće: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 22/10/2018, glasovanje: 23/10/2018)

153 À«««I • Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i
pravosudne suradnje, azila i migracija

Izvješće: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i
pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o
Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona],
Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX
[Uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Glasovanje će se održati na drugoj sjednici u travnju



 
Kraj zajedničke rasprave
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154 À«««I • Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza

Izvješće: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o
izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća
2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU)
2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području
granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Glasovanje će se održati na drugoj sjednici u travnju

96 À«««I • Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i
razrješenja

Izvješće: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno
restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti
restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive
2012/30/EU

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Odbor za pravna pitanja

25 À«««I • Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena
internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Izvješće: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o
ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska
emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Odbor za pravna pitanja

20 À • Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

Izvješće: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj
predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog
predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću
za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

[2018/2237(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 113.



Četvrtak, 28. ožujka 2019.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
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09:00 - 11:50 Rasprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja

15:00 - 16:00 Rasprave

86 À«««I • Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

Izvješće: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa
Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

85 À«««I • „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Izvješće: Milan Zver (A8-0111/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa
„Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

94 À«««I • Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

Izvješće: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za
olakšavanje održivih ulaganja

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

132 À«««I - Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su
državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)

Izvješće: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

(Glasovanje: 13/09/2018)

144 «««I - Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Izvješće: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 22/10/2018, glasovanje: 23/10/2018)
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96 À«««I - Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja

Izvješće: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Odbor za pravna pitanja

25 À«««I - Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska
emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

Izvješće: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Odbor za pravna pitanja

86 À«««I - Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

Izvješće: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

85 À«««I - „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Izvješće: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

94 À«««I - Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

Izvješće: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

105 À - Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

Izvješće: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Odbor za proračune

151 À - Krizna situacija u Venezueli

Prijedlozi rezolucija

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Rasprava: 12/03/2019)

117 À - Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

Prijedlozi rezolucija

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”

Prijedlozi rezolucija

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
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20 À - Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

Izvješće: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Odbor za vanjske poslove

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)



 

 
Vrijeme za izlaganje (članak 162. Poslovnika) 
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Vrijeme za izlaganje (članak 162. Poslovnika)

 
 

Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.

 

17:00 - 24:00

 

 

Utorak, 26. ožujka 2019.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:15 - 24:00
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Komisija (uključujući odgovore) :45'

Izvjestitelji (8 x 6') :48'

Izvjestitelji za mišljenje  (12 x 1') :12'

Podnositelj (odbor) :5'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (7 x 5') :35'

Zastupnici :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7', NI
: 5'

Komisija (uključujući odgovore) :15'

Izvjestitelji (5 x 6') :30'

Izvjestitelji za mišljenje  (13 x 1') :13'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (3 x 5') :15'

Zastupnici :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Vijeće (uključujući odgovore) :5'

Komisija (uključujući odgovore) :10'

Predsjednik Revizorskog suda (uključujući odgovore) :5'

Izvjestitelji (6 x 6') :36'

Izvjestitelji za mišljenje  (15 x 1') :15'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) :5'

Zastupnici :30'

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

Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući
odgovore)

:25'

Komisija (uključujući odgovore) :15'

Izvjestitelji (8 x 6') :48'

Izvjestitelji za mišljenje  (13 x 1') :13'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (6 x 5') :30'

Zastupnici :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Srijeda, 27. ožujka 2019.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Četvrtak, 28. ožujka 2019.

 

09:00 - 11:50
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Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore) :10'

Komisija (uključujući odgovore) :20'

Izvjestitelji (3 x 6') :18'

Izvjestitelji za mišljenje  (3 x 1') :3'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (2 x 5') :10'

Zastupnici :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Komisija (uključujući odgovore) :10'

Izvjestitelji (2 x 6') :12'

Izvjestitelji za mišljenje  (6 x 1') :6'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (2 x 5') :10'

Zastupnici :60'

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

Komisija (uključujući odgovore) :30'

Izvjestitelji (8 x 6') :48'

Izvjestitelji za mišljenje  (7 x 1') :7'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (7 x 5') :35'

Zastupnici :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9', ENF : 8' 30, NI : 6'

Komisija (uključujući odgovore) :15'

Izvjestitelji (4 x 6') :24'

Izvjestitelj za mišljenje (4 x 1') :4'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (3 x 5') :15'

Zastupnici :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30



15:00 - 16:00
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Komisija (uključujući odgovore) :5'

Autor (dulje zastupničko pitanje) :2'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) :5'

Zastupnici :30'

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



Rokovi

 
 

Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.
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39 À • Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza  - Izvješće: Jeppe Kofod,
Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

117 À • Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj
 - Usmeno pitanje (O-000015/2019 - B8-0017/2019)

- Prijedlozi rezolucija Utorak, 26. ožujka, 12:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 12:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 13:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Srijeda, 27. ožujka, 19:00

140 À • Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja  - Izvješće: Marita Ulvskog
(A8-0169/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

42 À • Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

14 À • Unutarnje tržište električne energije  - Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

26 À • Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora  - Izvješće: Morten Helveg Petersen
(A8-0040/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

43 À • Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije  - Izvješće: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

169 À • Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” - Izjava Komisije

- Prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 13:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 14:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Srijeda, 27. ožujka, 19:00

133 À • Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre  - Izvješće: Michał
Boni (A8-0086/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00



Utorak, 26. ožujka 2019.
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35 À • Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu  - Izvješće: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

112 À • Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond  - Izvješće: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

83 À • Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge  - Izvješće: Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(A8-0375/2017)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

82 À • Ugovori o prodaji robe  - Izvješće: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

67 À • Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)  - Izvješće: Linnéa
Engström (A8-0381/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

103 À • Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu  - Izvješće: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

130 À • Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine  - Izvješće: Karima Delli (A8-0042/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

92 À • Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak  -
Izvješće: Neena Gill (A8-0483/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

148 À • Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla - Prijedlozi rezolucija

- Prijedlozi rezolucija Srijeda, 20. ožujka, 13:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Petak, 22. ožujka, 12:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Petak, 22. ožujka, 13:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

71 À • Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske  - Izvješće: Doru-Claudian Frunzulică
(A8-0147/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

15 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije  - Izvješće: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

32 À • Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za
financijsku godinu 2017.  - Izvješće: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00
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34 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF  - Izvješće: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

60 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament  - Izvješće: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

21 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor  - Izvješće: Arndt
Kohn (A8-0100/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

74 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

28 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje  - Izvješće: Arndt
Kohn (A8-0109/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

13 À • Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman  - Izvješće: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

64 À • Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a  - Izvješće: Petri
Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

76 À • Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0122/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

16 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

47 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

49 À • Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

27 À • Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00



 

Srijeda, 27. ožujka 2019.
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18 À • Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0158/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

53 À • Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)  - Izvješće: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

36 À • Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)  - Izvješće: Petri Sarvamaa
(A8-0153/2019)

- Amandmani Srijeda, 20. ožujka, 13:00

101 À • Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila
  - Izvješće: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

80 À • Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju  - Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan
Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

87 À • Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)  - Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

116 À • Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA  - Izvješće: Brando Benifei
(A8-0077/2019)

- Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni
prijedlozi rezolucija

Srijeda, 20. ožujka, 13:00

90 À • Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  - Izvješće: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

45 À • Gnojidbeni proizvodi EU-a  - Izvješće: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

131 À • Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu  - Izvješće: Laura
Agea (A8-0382/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

135 À • Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica  - Izvješće:
Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

142 À • Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području
vanjskih granica i viza

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00
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141 À • Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

159 À • Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

160 À • Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-
Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

161 À • Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA
a.s.)

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

167 À • Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

162 À • Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida

- Amandmani Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Utorak, 26. ožujka, 16:00

132 À • Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su
državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)  - Izvješće: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

105 À • Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

  - Izvješće: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

- Amandmani Utorak, 26. ožujka, 19:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Srijeda, 27. ožujka, 16:00

153 À • Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i
migracija  - Izvješće: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 10. travnja, 13:00

154 À • Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza  - Izvješće: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 10. travnja, 13:00
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96 À • Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja   - Izvješće:
Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

25 À • Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te
reemitiranja televizijskih i radijskih programa  - Izvješće: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

20 À • Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći  - Izvješće: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Amandmani Utorak, 26. ožujka, 13:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Srijeda, 27. ožujka, 16:00

86 À • Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)  - Izvješće: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

85 À • „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport  - Izvješće: Milan Zver
(A8-0111/2019)

- Amandmani; odbijanje Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

94 À • Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja  - Izvješće: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(A8-0175/2019)

- Amandmani; odbijanje Srijeda, 20. ožujka, 13:00

151 À • Krizna situacija u Venezueli - Prijedlozi rezolucija

- Prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 13:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Srijeda, 27. ožujka, 14:00

- Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i
poimenično glasovanje

Srijeda, 27. ožujka, 19:00

- Tekstovi o kojima se glasuje u utorak Petak, 22. ožujka, 12:00

- Tekstovi o kojima se glasuje u srijedu Ponedjeljak, 25. ožujka, 19:00

- Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtak Utorak, 26. ožujka, 19:00


	Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.
	17:00 - 24:00     
	Zajednička rasprava - Unutarnje tržište električne energije


	Utorak, 26. ožujka 2019.
	09:00 - 12:20     
	Zajednička rasprava - Isporuka digitalnog sadržaja i prodaja robe na internetu

	12:30 - 14:30     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
	15:00 - 17:00     Rasprave
	Zajednička rasprava - Razrješnice za 2017. (53 izvješća)

	17:00 - 18:15     GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu)
	18:15 - 24:00     Rasprave (ili na kraju glasovanja)

	Srijeda, 27. ožujka 2019.
	09:00 - 12:20     
	Zajednička rasprava - Paket za mobilnost

	12:30 - 14:30     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
	15:00 - 17:00     
	17:00 - 18:00     GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
	18:00 - 24:00     Rasprave (ili nakon glasovanja)
	Zajednička rasprava - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a 


	Četvrtak, 28. ožujka 2019.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
	15:00 - 16:00     
	Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
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	Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.
	17:00 - 24:00

	Utorak, 26. ožujka 2019.
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