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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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Ponedeljek, 16. december 2019 1

17:00 - 23:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 - Izjava Komisije 1

Skupna razprava - Goljufije na področju DDV in ponudniki plačilnih storitev 1

Zahteve za ponudnike plačilnih storitev  - Poročilo: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV  - Poročilo: Lídia
Pereira (A9-0047/2019) 1

Skupna razprava - Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke 1

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke  - Poročilo: Irene Tinagli (A9-0049/2019) 1

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke  - Poročilo: Irene Tinagli (A9-0046/2019) 1

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 - Vprašanje za ustni
odgovor (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Makrofinančna pomoč Jordaniji  - Poročilo: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika) 2

Torek, 17. december 2019 3

09:00 - 11:50 3

Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie - Izjava Komisije 3

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 3

Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic 3

Makrofinančna pomoč Jordaniji  - Poročilo: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Sporazum med EU in Švico o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in
čezmejnemu kriminalu  - Priporočilo: Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

Sporazum med EU in Lihtenštajnom o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti
terorizmu in čezmejnemu kriminalu  - Priporočilo: Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

Protokol k Sporazumu med EU in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za
obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za
namene kazenskega pregona  - Priporočilo: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi
državami  - Priporočilo: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Zahteve za ponudnike plačilnih storitev  - Poročilo: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV  - Poročilo: Lídia
Pereira (A9-0047/2019) 4

Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)  -
Poročilo: Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke  - Poročilo: Irene Tinagli (A9-0049/2019) 4

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke  - Poročilo: Irene Tinagli (A9-0046/2019) 4

15:00 - 23:00 5

Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah - Vprašanje za
ustni odgovor (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 - Izjava Komisije 5

Izid konference COP25 - Izjavi Sveta in Komisije 5

Pobuda EU za opraševalce - Izjavi Sveta in Komisije 5

Pogoji za dobrobit živali med prevozom v tretje države - Izjavi Sveta in Komisije 5

Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5
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Sreda, 18. december 2019 6

09:00 - 11:50 6

Deseta obletnica Lizbonske pogodbe in pravno zavezujoče Listine o temeljnih pravicah 6

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 12. in 13. decembra 2019 - Izjavi Evropskega sveta in Komisije 6

12:00 - 12:30 6

Podelitev nagrade Saharova 6

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 6

Izvolitev varuha človekovih pravic 6

SKP: Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko leto
2020  - Poročilo: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter njegov protokol o izvajanju  -
Priporočilo: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in
mankozebom - Predlog resolucije 6

Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 - Predlog sklepa 7

Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“ -
Predlogi resolucij 7

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 - Predlogi resolucij 7

Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie - Predlogi resolucij 7

Pobuda EU za opraševalce - Predlogi resolucij 7

Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva - Predlogi resolucij 7

15:00 - 23:00 7

Skladnost sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Merkosurjem ter predloga Komisije za
evropski zeleni dogovor - Tematska razprava (člen 162 Poslovnika) 7

Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza 7

Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi - Izjava podpredsednika Komisije/visokega
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko 8

Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu - Izjavi Sveta in Komisije 8

Četrtek, 19. december 2019 9

10:00 - 11:50 9

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika) 9

Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso 9

Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar 9

Ruski zakon o „tujih agentih“ 9

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 9

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

30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 - Predlogi resolucij 9

Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) - Predlogi resolucij 9

Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi - Predlogi resolucij 9

Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu - Predlogi resolucij 10



Vsebina

645.170/OJ 645.170/OJ

15:00 - 16:00 10

Napoved urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na digitalne storitve po 301.
oddelku ameriškega zakona o trgovini - Izjava Komisije 10

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 12

Roki 14
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Skupna razprava - Goljufije na področju DDV in ponudniki plačilnih storitev

 
Zaključek skupne razprave
 
Skupna razprava - Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

63 À • 30. obletnica romunske revolucije decembra 1989

Izjava Komisije

[2019/2989(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

36 « • Zahteve za ponudnike plačilnih storitev

Poročilo: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede
uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

35 « • Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju
DDV

Poročilo: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z
ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

34 • Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske
centralne banke

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

33 • Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske
centralne banke

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



Zaključek skupne razprave
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19 À • Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Vprašanje za ustni odgovor

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

16 «««I • Makrofinančna pomoč Jordaniji

Poročilo: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje
makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)



Torek, 17. december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

3 3Torek, 17. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

46 À • Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane
Galizie

Izjava Komisije

[2019/2954(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

14 - Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic

[2019/2042(INS)]

Prvo glasovanje

16 «««I - Makrofinančna pomoč Jordaniji

Poročilo: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

17 ««« - Sporazum med EU in Švico o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti
terorizmu in čezmejnemu kriminalu

Priporočilo: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o
uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na
področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa
2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu
kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji
izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

18 ««« - Sporazum med EU in Lihtenštajnom o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja
proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu

Priporočilo: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o
uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na
področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa
2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu
kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji
izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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32 ««« - Protokol k Sporazumu med EU in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za
obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac
za namene kazenskega pregona

Priporočilo: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in
mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v
Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

22 ««« - Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in
pacifiškimi državami

Priporočilo: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o
gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

36 « - Zahteve za ponudnike plačilnih storitev

Poročilo: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

35 « - Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

Poročilo: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

31 « - Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj)

Poročilo: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Odbor za razvoj

34 - Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

33 - Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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53 • Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah
članicah

Vprašanje za ustni odgovor

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Odbor za proračunski nadzor
Komisija
Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Izjava Komisije

[2019/2975(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

66 • Izid konference COP25

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2998(RSP)]

25 À • Pobuda EU za opraševalce

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2803(RSP)]

38 • Pogoji za dobrobit živali med prevozom v tretje države

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2944(RSP)]

24 À • Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva

Vprašanje za ustni odgovor

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Digitalna preobrazba zdravstva in zdravstvenega varstva

[2019/2804(RSP)]



Sreda, 18. december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

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

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

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

15:00 - 23:00 Razprave

44 • Deseta obletnica Lizbonske pogodbe in pravno zavezujoče Listine o temeljnih
pravicah

[2019/2951(RSP)]

Sledi en krog govornikov iz političnih skupin

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

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2019/2723(RSP)]

45 • Podelitev nagrade Saharova

59 • Izvolitev varuha človekovih pravic

Morda drugo in tretje glasovanje

30 «««I - SKP: Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko
leto 2020

Poročilo: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede
finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med
stebroma za koledarsko leto 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

10 ««« - Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter njegov protokol o izvajanju

Priporočilo: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med
Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Odbor za ribištvo

48 À - Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in
mankozebom

Predlog resolucije

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     

7 7Sreda, 18. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

21 - Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

Predlog sklepa

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Razprava: 26/11/2019)

19 À - Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Predlogi resolucij

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie

Predlogi resolucij

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Pobuda EU za opraševalce

Predlogi resolucij

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva

Predlogi resolucij

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Skladnost sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Merkosurjem ter
predloga Komisije za evropski zeleni dogovor

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

[2019/2952(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj



8 8Sreda, 18. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

57 À • Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2978(RSP)]

65 À • Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2988(RSP)]

Glasovanje bo februarja 2020



Četrtek, 19. december 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

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

(člen 144 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

9 9Četrtek, 19. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 16:00 Razprave

61 À • Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso

Skupna resolucija B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini
Logar

Skupna resolucija B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Ruski zakon o „tujih agentih“

Skupna resolucija B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

63 À - 30. obletnica romunske revolucije decembra 1989

Predlogi resolucij

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     

10 10Četrtek, 19. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

65 À - Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Napoved urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na
digitalne storitve po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini

Izjava Komisije

[2019/2979(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 

Roki

11 11

645.170/OJ 645.170/OJ



Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 16. december 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 17. december 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Sreda, 18. december 2019

 

09:00 - 11:50

 

12 12Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

645.170/OJ 645.170/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Avtorji (odbori) :5'

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

Poslanci :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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) :30'

Komisija (vključno z odgovori) :50'

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

Postopek pritegnitve pozornosti (6 x 5') :30'

Poslanci :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori) :20'

Predsednica Komisije (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

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



15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 19. december 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

645.170/OJ 645.170/OJ

Govornik za tematsko razpravo :4'

Svet (vključno z odgovori) :15'

Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori) :40'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

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

Poslanci :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori) :15'

Avtorji predlogov resolucij (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) :10'

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, 16. december 2019

 

 

Torek, 17. december 2019

 

14 14Roki

645.170/OJ 645.170/OJ

63 À • 30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 17. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 17. december, 20:00

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

Sreda, 18. december, 16:00

19 À • Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 - Vprašanje za ustni
odgovor (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Predlogi resolucij Četrtek, 12. december, 13:00

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

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

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

Torek, 17. december, 16:00

46 À • Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie - Izjava
Komisije

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 17. december, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 17. december, 13:00

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

Torek, 17. december, 19:00

55 À • Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 - Izjava Komisije

Predlogi resolucij

Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij

Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij

25 À • Pobuda EU za opraševalce - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 11. december, 13:00

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

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

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

Torek, 17. december, 16:00

24 À • Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva - Vprašanje za ustni odgovor
(O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Predlogi resolucij Četrtek, 12. december, 13:00

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

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

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

Torek, 17. december, 16:00



Sreda, 18. december 2019

 

15 15Roki

645.170/OJ 645.170/OJ

48 À • Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in
mankozebom - Predlog resolucije

- Predlogi sprememb Petek, 13. december, 13:00

40 À • Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“ -
Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Sreda, 11. december, 13:00

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

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

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

Torek, 17. december, 16:00

39 À • Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) - Izjava podpredsednika Komisije/visokega
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 17. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 17. december, 20:00

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

Sreda, 18. december, 16:00

43 À • Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

Predlogi resolucij

Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij

Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij

57 À • Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi - Izjava podpredsednika
Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 17. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 17. december, 20:00

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

Sreda, 18. december, 16:00

65 À • Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Torek, 17. december, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 18. december, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sobota, 18. januar, 14:00

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

Sreda, 18. december, 19:00

64 À • Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 5. februar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 10. februar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 10. februar, 20:00



Četrtek, 19. december 2019

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje

 

16 16Roki

645.170/OJ 645.170/OJ

61 À • Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 16. december, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 18. december, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 18. december, 14:00

60 À • Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 16. december, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 18. december, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 18. december, 14:00

62 À • Ruski zakon o „tujih agentih“

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 16. december, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 144 Poslovnika)

Sreda, 18. december, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144
Poslovnika)

Sreda, 18. december, 14:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 13. december, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 16. december, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 17. december, 19:00

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

Sreda, 18. december, 19:00
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