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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



Vsebina

Vsebina

646.106/OJ 646.106/OJ

Ponedeljek, 13. januar 2020 1

17:00 - 23:00 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Uničujoči gozdni požari v Avstraliji in drugi ekstremni vremenski dogodki, ki so posledica podnebnih
sprememb - Izjava Komisije 1

Čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok - Izjava Komisije 1

Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo - Izjava Komisije 1

Razlika v plačilu med spoloma - Izjava Komisije 1

„Najprej stanovanje“ kot nujni ukrep za rešitev položaja brezdomcev v Evropi - Izjava Komisije 1

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika) 1

Torek, 14. januar 2020 2

09:00 - 13:00 2

[OSREDNJA RAZPRAVA] Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega predsedstva - Izjavi Sveta in
Komisije 2

Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu - Izjavi Sveta in Komisije 2

15:00 - 23:00 2

Načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo - Izjava Komisije 2

Razmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer - Izjava podpredsednika Komisije/visokega
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 2

Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem
področju   - Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Skupna razprava - SZVP in SVOP (člen 36 PEU) 2

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike  - Poročilo: David McAllister
(A9-0054/2019) 2

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike  - Poročilo: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019) 3

Razmere v Libiji - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 3

Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne
skupščine (parlamentarni državni udar) - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko 3

Sreda, 15. januar 2020 4

09:00 - 11:50 4

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope 4

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 4

Nagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije 4

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 4

Številčna sestava odborov 4

Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države,
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z
dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona  - Priporočilo: Jadwiga Wiśniewska
(A9-0053/2019) 4



Vsebina
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Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza  - Priporočilo: Tomasz Piotr
Poręba (A9-0041/2019) 4

Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja  - Poročilo: Inese Vaidere
(A9-0055/2019) 4

Evropski zeleni dogovor - Predlogi resolucij 5

Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu - Predlog resolucije 5

Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem
področju   - Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike  - Poročilo: David McAllister
(A9-0054/2019) 5

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike  - Poročilo: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019) 5

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope - Predlogi resolucij 5

15:00 - 23:00 5

Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno - Tematska razprava (člen 162
Poslovnika) 5

Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske - Izjavi Sveta in Komisije 5

Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske - Izjavi Sveta in Komisije 5

Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe
sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov - Izjavi Sveta in Komisije 6

Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) - Izjava Komisije 6

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018  - Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Reforma splošnih načel komitologije - Izjava Komisije 6

Četrtek, 16. januar 2020 7

09:00 - 11:50 7

Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na
javnih funkcijah - Vprašanje za ustni odgovor (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika) 7

Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev 7

Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi 7

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja 7

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 144 Poslovnika) 7

Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne
skupščine (parlamentarni državni udar) - Predlogi resolucij 7

Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske - Predlog resolucije 7

Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) - Predlog resolucije 8

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018  - Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019) 8

Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na
javnih funkcijah - Predlogi resolucij 8

15:00 - 16:00 8

Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti - Vprašanje za ustni odgovor (O-000002/2020 -
B9-0002/20) 8

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 10
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Roki 12
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17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

66 • Uničujoči gozdni požari v Avstraliji in drugi ekstremni vremenski dogodki, ki so
posledica podnebnih sprememb

Izjava Komisije

[2020/2504(RSP)]

42 • Čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok

Izjava Komisije

[2019/2985(RSP)]

47 À • Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo

Izjava Komisije

[2019/2983(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj

35 À • Razlika v plačilu med spoloma

Izjava Komisije

[2019/2870(RSP)]

Glasovanje bo na drugem januarskem delnem zasedanju

54 • „Najprej stanovanje“ kot nujni ukrep za rešitev položaja brezdomcev v Evropi

Izjava Komisije

[2019/3013(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)



Torek, 14. januar 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - SZVP in SVOP (člen 36 PEU)
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09:00 - 13:00 Razprave

15:00 - 23:00 Razprave

23 • [OSREDNJA RAZPRAVA] Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega
predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2959(RSP)]

65 À • Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2505(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

55 • Načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno
Evropo

Izjava Komisije

[2019/3014(RSP)]

64 • Razmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki
Evropske unije na tem področju

Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem
področju – letno poročilo za leto 2018

[2019/2125(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

10 À • Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Poročilo: David McAllister (A9-0054/2019)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

[2019/2136(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



 
Zaključek skupne razprave
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12 À • Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo

[2019/2135(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

33 • Razmere v Libiji

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega
predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)

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

[2020/2507(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek



Sreda, 15. januar 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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646.106/OJ 646.106/OJ

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

53 À • Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

[2019/2990(RSP)]

51 • Nagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije

[2019/2962(RSP)]

70 À - Številčna sestava odborov

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države,
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v
zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

Priporočilo: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino
Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o
kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi
članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega
pregona

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

29 ««« - Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

Priporočilo: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in
vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Odbor za promet in turizem

13 À« - Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja

Poročilo: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega
sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala
podjetja

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Evropski zeleni dogovor

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020,
B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Razprava: 11/12/2019)

65 À - Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu

Predlog resolucije

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije
na tem področju

Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

10 À - Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Poročilo: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

12 À - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

53 À - Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

Predlogi resolucij

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2019/3016(RSP)]

41 • Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2986(RSP)]

69 • Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske

Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2510(RSP)]
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40 À • Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike
zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2987(RSP)]

Glasovanje bo februarja

14 À • Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming
2020)

Izjava Komisije

[2019/2824(RSP)]

32 À • Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018

Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto
2018

[2019/2134(INI)]

Odbor za peticije

57 • Reforma splošnih načel komitologije

Izjava Komisije

[2019/2974(RSP)]



Četrtek, 16. januar 2020

 

 

09:00 - 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
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

15 À • Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij
interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah

Vprašanje za ustni odgovor

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve
na javnih funkcijah

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev

Skupna resolucija B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020,
B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi

Skupna resolucija B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020,
B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne
skupščine (parlamentarni državni udar)

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske

Predlog resolucije

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)

Predlog resolucije

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018

Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Odbor za peticije

15 À - Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu
zaposlitve na javnih funkcijah

Predlogi resolucij

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti

Vprašanje za ustni odgovor

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Odbor za pravne zadeve
Komisija
Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti

[2019/2964(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 
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17:00 - 23:00

 

 

Torek, 14. januar 2020

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Sreda, 15. januar 2020

 

09:00 - 11:50
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Komisija (vključno z odgovori) :50'

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

Poslanci :150' 30

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

Svet (vključno z odgovori) :25'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Postopek pritegnitve pozornosti (2 x 5') :10'

Poslanci :120'

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

Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori) :45'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavec mnenja :1'

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

Poslanci :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Svet (vključno z odgovori) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

Poslanci :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 16. januar 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

11 11Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

646.106/OJ 646.106/OJ

Svet (vključno z odgovori) :35'

Komisija (vključno z odgovori) :60'

Varuh človekovih pravic :10'

Poročevalec :6'

Govornik za tematsko razpravo :4'

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

Poslanci :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Avtor (odbor) :5'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Postopek pritegnitve pozornosti :5'

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

Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika) (2 x 2') :4'

Poslanci :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Komisija (vključno z odgovori) :5'

Avtor (odbor) :5'

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, 13. januar 2020

 

 

Torek, 14. januar 2020
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646.106/OJ 646.106/OJ

47 À • Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo - Izjava Komisije

Predlogi resolucij

Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij

Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij

35 À • Razlika v plačilu med spoloma - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 22. januar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 27. januar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 27. januar, 14:00

65 À • Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlog resolucije Četrtek, 9. januar, 16:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 13. januar, 19:00

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

Torek, 14. januar, 16:00

11 À • Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na
tem področju   - Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 8. januar, 13:00

10 À • Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike  - Poročilo: David McAllister
(A9-0054/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 8. januar, 13:00

12 À • Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike  - Poročilo: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 8. januar, 13:00

63 À • Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne
skupščine (parlamentarni državni udar) - Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 13. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 14. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 14. januar, 20:00

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

Sreda, 15. januar, 16:00



Sreda, 15. januar 2020

 

 

Četrtek, 16. januar 2020
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53 À • Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

- Predlogi resolucij Četrtek, 9. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 13. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 13. januar, 20:00

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

Torek, 14. januar, 16:00

70 À • Številčna sestava odborov

- Predlog sklepa Četrtek, 9. januar, 16:00

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 13. januar, 19:00

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

Torek, 14. januar, 16:00

13 À • Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja  - Poročilo: Inese
Vaidere (A9-0055/2019)

- Določitev rokov Petek, 31. december, 12:00

37 À • Evropski zeleni dogovor - Predlogi resolucij

- Predlogi resolucij Petek, 10. januar, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 14. januar, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 14. januar, 13:00

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

Torek, 14. januar, 19:00

40 À • Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe
sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov - 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

14 À • Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) - Izjava Komisije

- Predlog resolucije Četrtek, 9. januar, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 13. januar, 19:00

32 À • Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018  - Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Predlogi sprememb Sreda, 8. januar, 13:00

15 À • Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu
zaposlitve na javnih funkcijah - Vprašanje za ustni odgovor (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 13. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Torek, 14. januar, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Torek, 14. januar, 20:00

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

Sreda, 15. januar, 16:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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60 À • Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 13. januar, 20:00

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

Sreda, 15. januar, 13:00

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

Sreda, 15. januar, 14:00

62 À • Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 13. januar, 20:00

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

Sreda, 15. januar, 13:00

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

Sreda, 15. januar, 14:00

71 À • Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske - Predlog resolucije

- Predlog resolucije Ponedeljek, 13. januar, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 14. januar, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 10. januar, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 13. januar, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 14. januar, 19:00

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

Sreda, 15. januar, 19:00
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