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Pojasnitev postopkov
 

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

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejeto, predvidoma roki

1. Tretja obravnava

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

2. Odobritev

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

3. Druga obravnava

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

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

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

5. Prva obravnava

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

6. Odobritev

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

7. Drugi postopki

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

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
za sprejetje predloga resolucije ali predloga sklepa večina oddanih glasov
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Vsebina
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Ponedeljek, 25. november 2019 1

17:00 - 23:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Skupna razprava - Podnebne spremembe 1

Izredne podnebne in okoljske razmere - Izjavi Sveta in Komisije 1

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) - Vprašanja za ustni odgovor
(O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 1

Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola - Izjavi Sveta in Komisije 1

Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene
proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med EU in Ukrajino  - Priporočilo: Enikő
Győri (A9-0024/2019) 1

30. obletnica žametne revolucije: pomen boja za svobodo in demokracijo v srednji in vzhodni Evropi za
zgodovinsko združitev Evrope - Izjava Komisije 2

Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri
preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni - Izjavi Sveta in Komisije 2

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika) 2

Torek, 26. november 2019 3

09:00 - 11:50 3

Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 12. in 13. decembra 2019 - Izjavi Sveta in Komisije 3

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 3

Nagovor Olega Sencova, dobitnika nagrade Saharova za leto 2018 3

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 3

Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene
proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med EU in Ukrajino  - Priporočilo: Enikő
Győri (A9-0024/2019) 3

Sprememba predpisov o DDV in trošarinah v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije  - Poročilo:
Paul Tang (A9-0034/2019) 3

Imenovanje članice Računskega sodišča – Joëlle Elvinger  - Poročilo: Olivier Chastel (A9-0030/2019) 3

Imenovanje člana Računskega sodišča – François Roger Cazala  - Poročilo: Isabel García Muñoz
(A9-0031/2019) 3

Imenovanje člana Računskega sodišča – Alex Brenninkmeijer  - Poročilo: Tomáš Zdechovský
(A9-0028/2019) 4

Imenovanje člana Računskega sodišča – Nikolaos Milionis  - Poročilo: Sándor Rónai (A9-0027/2019) 4

Imenovanje člana Računskega sodišča – Klaus-Heiner Lehne  - Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) 4

Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah - Predlogi resolucij 4

15:00 - 23:00 4

Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog  - Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 4

Odziv EU na ekstremne vremenske pojave in njihove posledice: kako zaščititi evropska mesta in njihovo
kulturno dediščino - Izjava Komisije 4

Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“ - Izjava
Komisije 4

Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo - Izjava
Komisije 4

Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije - Izjava Komisije 5
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Sreda, 27. november 2019 6

09:00 - 11:30 6

Predstavitev novoizvoljene predsednice Komisije o kolegiju komisarjev in njihovem programu 6

12:00 - 13:00 GLASOVANJE 6

Izvolitev Komisije 6

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji  - Poročilo: Eva Kaili (A9-0040/2019) 6

Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje
trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj  - Poročilo: Monika Hohlmeier
(A9-0039/2019) 6

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020  -
Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019) 6

Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog  - Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 6

13:00 - 13:30 7

(Podelitev nagrade LUX) 7

15:00 - 23:00 7

Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve - Tematska razprava (člen 162 Poslovnika) 7

Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu - Izjava podpredsednice
Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških
držav - Vprašanja za ustni odgovor (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 7

Četrtek, 28. november 2019 8

09:00 - 11:20 8

Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU - Izjava Komisije 8

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika) 8

Stanje svoboščin v Alžiriji 8

Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera 8

Haiti 8

11:30 - 13:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 8

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 144 Poslovnika) 8

Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa  -
Priporočilo: Bernd Lange (A9-0038/2019) 8

Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (resolucija)
- Poročilo: Bernd Lange (A9-0037/2019) 9

Razmere v Boliviji - Predlogi resolucij 9

Izredne podnebne in okoljske razmere - Predlogi resolucij 9

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) - Predlogi resolucij 9

Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola - Predlogi resolucij 9

Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri
preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni - Predlogi resolucij 9
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Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo - Predlogi
resolucij 9

Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije - Predlogi resolucij 9

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških
držav - Predlogi resolucij 10

15:00 - 16:00 10

Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 800 - Vprašanje za ustni odgovor (O-000037/2019 -
B9-0059/2019) 10

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 12

Roki 14



Ponedeljek, 25. november 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - Podnebne spremembe

 
Zaključek skupne razprave
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

51 À • Izredne podnebne in okoljske razmere

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2930(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

10 À • Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25)

Vprašanja za ustni odgovor

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25)

[2019/2712(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

18 À • Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2855(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

17 ««« • Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za
perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o
pridružitvi med EU in Ukrajino

Priporočilo: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov
za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami
članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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50 • 30. obletnica žametne revolucije: pomen boja za svobodo in demokracijo v srednji in
vzhodni Evropi za zgodovinsko združitev Evrope

Izjava Komisije

[2019/2931(RSP)]

58 À • Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in
preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja
1991 v Vilni

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2938(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)



Torek, 26. november 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

11 • Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 12. in 13. decembra 2019

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2722(RSP)]

26 • Nagovor Olega Sencova, dobitnika nagrade Saharova za leto 2018

17 ««« - Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene
proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med EU in Ukrajino

Priporočilo: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

44 « - Sprememba predpisov o DDV in trošarinah v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

Poročilo: Paul Tang (A9-0034/2019)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi
prizadevanji v okviru Unije

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

28 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Joëlle Elvinger

Poročilo: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Poročilo o imenovanju Joëlle Elvinger za članico Računskega sodišča

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

29 - Imenovanje člana Računskega sodišča – François Roger Cazala

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Poročilo o imenovanju Françoisa-Rogerja Cazalaja za člana Računskega sodišča

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor



 

15:00 - 23:00     
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30 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Alex Brenninkmeijer

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Poročilo o imenovanju Alexa Brenninkmeijerja za člana Računskega sodišča

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

31 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Nikolaos Milionis

Poročilo: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Poročilo o imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Računskega sodišča

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

32 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Klaus-Heiner Lehne

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Poročilo o imenovanju Klaus-Heinerja Lehneja za člana Računskega sodišča

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Odbor za proračunski nadzor

35 À - Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah

Predlogi resolucij

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Razprava: 13/11/2019)

20 • Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog

Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku

49 • Odziv EU na ekstremne vremenske pojave in njihove posledice: kako zaščititi
evropska mesta in njihovo kulturno dediščino

Izjava Komisije

[2019/2932(RSP)]

48 À • Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z
„območji brez LGBTI“

Izjava Komisije

[2019/2933(RSP)]

Glasovanje bo decembra

33 À • Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko
kmetijstvo

Izjava Komisije

[2019/2895(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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42 À • Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije

Izjava Komisije

[2019/2918(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek



Sreda, 27. november 2019

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     GLASOVANJE
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09:00 - 11:30 Razprave

12:00 - 13:00 GLASOVANJE

13:00 - 13:30 (Podelitev nagrade LUX)

15:00 - 23:00 Razprave

23 • Predstavitev novoizvoljene predsednice Komisije o kolegiju komisarjev in njihovem
programu

[2019/2801(RSP)]

24 - Izvolitev Komisije

[2019/2109(INS)]

Pred tem pa en krog govornikov iz političnih skupin v obratnem vrstnem redu

40 - Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji

Poročilo: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za zagotavljanje pomoči Grčiji

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Odbor za proračun

56 - Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za
obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za
financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev
in varnostnih groženj

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Odbor za proračun

27 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto
2020

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Odbor za proračun

20 - Proračunski postopek za leto 2020: skupni predlog

Poročilo: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (Podelitev nagrade LUX)

60 • Vmešavanje drugih držav v našo demokracijo in volitve

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2941(RSP)]

47 • Razvoj dogodkov v zvezi z vzhodnim sosedstvom

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Razmere v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Razmere v širši bližnjevzhodni regiji, vključno s krizo v Iranu, Iraku in Libanonu

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino
afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanja za ustni odgovor

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Odbor za razvoj
Svet
Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Odbor za razvoj
Komisija
Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

[2019/2832(RSP)]



Četrtek, 28. november 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

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

(člen 144 Poslovnika)

 

11:30 - 13:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:20 Razprave

11:30 - 13:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 16:00 Razprave

57 • Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU

Izjava Komisije

[2019/2939(RSP)]

54 À • Stanje svoboščin v Alžiriji

Skupna resolucija B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera

Skupna resolucija B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

Skupna resolucija B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 144 Poslovnika)

38 ««« - Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

Priporočilo: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko
unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz
Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih
hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene
proizvode Evropske unije (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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39 À - Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa
(resolucija)

Poročilo: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije,
Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža
tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih
dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

37 À - Razmere v Boliviji

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Razprava: 13/11/2019)

51 À - Izredne podnebne in okoljske razmere

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25)

Predlogi resolucij

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola

Predlogi resolucij

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali
pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije

Predlogi resolucij

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav

Predlogi resolucij

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 800

Vprašanje za ustni odgovor

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800

[2019/2937(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 

Roki
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Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 25. november 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 26. november 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

12 12Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

645.169/OJ 645.169/OJ

Svet (vključno z odgovori) :30'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Avtor (odbor) :5'

Postopek pritegnitve pozornosti (5 x 5') :25'

Poslanci :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

Poslanci :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Predsednik Odbora za proračun :6'

Poročevalci za proračun (2 x 3') :6'

Postopek pritegnitve pozornosti (5 x 5') :25'

Poslanci :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



Sreda, 27. november 2019

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 28. november 2019

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 16:00

 

13 13Čas za govor (člen 171 Poslovnika)
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Novoizvoljena predsednica Komisije (vključno z odgovori) :30'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

Poslanci :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Govornik za tematsko razpravo :4'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

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

Avtor (odbor) :5'

Postopek pritegnitve pozornosti (4 x 5') :20'

Poslanci :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika) :1'

Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika) (3 x 2') :6'

Poslanci :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Avtor vprašanja (politična skupina) :2'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

Poslanci :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Roki

 
 

Ponedeljek, 25. november 2019

 

 

Torek, 26. november 2019
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51 À • Izredne podnebne in okoljske razmere - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

10 À • Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) - Vprašanja za ustni odgovor
(O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 20. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Petek, 22. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Petek, 22. november, 14:00

18 À • Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola - Izjavi Sveta in
Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

58 À • Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri
preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

35 À • Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah - Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Sreda, 20. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Petek, 22. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Petek, 22. november, 14:00

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

Ponedeljek, 25. november, 19:00

48 À • Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“ -
Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 11. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 16. december, 20:00



 

Sreda, 27. november 2019

 

 

Četrtek, 28. november 2019
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33 À • Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo - Izjava
Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

42 À • Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

19 À • Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in
pacifiških držav - Vprašanja za ustni odgovor (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 -
B9-0058/2019)

- Predlogi resolucij Sreda, 20. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 25. november, 20:00

54 À • Stanje svoboščin v Alžiriji

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 27. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 27. november, 14:00

52 À • Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 27. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 27. november, 14:00

53 À • Haiti

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 27. november, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 27. november, 14:00

39 À • Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa
(resolucija)  - Poročilo: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Predlogi sprememb Torek, 26. november, 13:00

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

Sreda, 27. november, 16:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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37 À • Razmere v Boliviji - Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 26. november, 20:00

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

Sreda, 27. november, 16:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 22. november, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 25. november, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 26. november, 19:00

- Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic,
demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)

Sreda, 27. november, 19:00
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