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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
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Ponedeljek, 22. november 2021 1

17:00 - 20:00 Razprave 1

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela 1

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost - Vprašanje za ustni odgovor (O-000071/2021 - B9-0041/21) 1

Usklajevanje ukrepov držav članic glede na porast koronavirusnih okužb v EU - Izjava Komisije 1

Evropska strategija za kritične surovine  - Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021) 1

Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027  -
Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 1

20:30 - 23:00 Razprave 1

Športna politika EU: ocena in možne poti naprej  - Poročilo: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021) 1

Farmacevtska strategija za Evropo  - Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 2

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika) 2

Torek, 23. november 2021 3

09:00 - 12:00 Razprave 3

Skupna razprava - Skupna kmetijska politika 3

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo
iz EKJS in EKSRP  - Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019) 3

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje  - Poročilo: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 3

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih
uredb  - Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 3

12:00 - 13:15 Glasovanje 4

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb 4

Glasovanje o začasnih sporazumih 4

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz
EKJS in EKSRP  - Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019) 4

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje  - Poročilo: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 4

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih
uredb  - Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 4

Eno samo glasovanje 4

Postopki v primeru insolventnosti: nadomestitev prilog A in B k uredbi  - Poročilo: Adrián Vázquez Lázara
(A9-0293/2021) 4

Integrirana statistika na ravni kmetij: prispevek Unije v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje
2021–2027  - Poročilo: Riho Terras (A9-0310/2021) 4

Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti (PRIIPs): dokumenti s
ključnimi informacijami. Podaljšanje prehodne ureditve  - Poročilo: Jonás Fernández (A9-0297/2021) 4

Družbe za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje
(KNPVP): uporaba dokumentov s ključnimi podatki  - Poročilo: Jonás Fernández (A9-0301/2021) 5

Športna politika EU: ocena in možne poti naprej  - Poročilo: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021) 5

Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije  - Poročilo: Maria Grapini (A9-0311/2021) 5

Glasovanje o predlogih sprememb 5

Evropska strategija za kritične surovine 5

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 5

Farmacevtska strategija za Evropo 5
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15:00 - 20:00 Razprave 5

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. oktobra 2021 - Izjavi Evropskega sveta in Komisije 5

Razmere v Belorusiji in na njeni meji z EU ter varnostne in humanitarne posledice - Izjavi Sveta in Komisije 5

Obsodba policijskega nasilja nad Romi v EU - Izjavi Sveta in Komisije 5

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja  - Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 6

Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog  - Poročilo: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 6

16:00  Razglasitev izida 6

20:30 - 22:30 Razprave 6

Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra
do 3. decembra 2021 - Izjava Komisije 6

Razmere v Bosni in Hercegovini - Izjavi Sveta in Komisije 6

Sreda, 24. november 2021 7

09:00 - 11:50 Razprave 7

Izid konference COP26 v Glasgowu - Izjavi Sveta in Komisije 7

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 7

Nagovor Svjatlane Cihanovske 7

12:30 - 13:45 Glasovanje 7

Splošni proračun 7

Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog  - Poročilo: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 7

Predlog spremembe proračuna št. 5/2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji  - Poročilo: Pierre
Larrouturou (A9-0327/2021) 7

Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2021 - Dodatni odmerki cepiva za države
z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite in druge
prilagoditve odhodkov in prihodkov  - Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021) 7

Končno glasovanje 7

Evropska strategija za kritične surovine  - Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021) 8

Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027  -
Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 8

Farmacevtska strategija za Evropo  - Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 8

Glasovanje o predlogih sprememb 8

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
- Španija 8

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja 8

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost 8

Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra
do 3. decembra 2021 8

15:00 - 20:00 Razprave 8

Vloga EU v boju proti pandemiji covida-19: kako precepiti svet - Tematska razprava (člen 162 Poslovnika) 8

Stanje energetske unije - Izjava Komisije 8

Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev -
Izjavi Sveta in Komisije 9



Vsebina
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16:30  Razglasitev izida 9

20:30 - 22:00 Razprave 9

Evropski akcijski načrt za boj proti redkim boleznim - Izjava Komisije 9

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2020 9

Četrtek, 25. november 2021 10

09:00 - 12:00 Razprave 10

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in stanje glede ratifikacije Istanbulske konvencije - Izjava
Komisije 10

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika) 10

Razmere v Somaliji 10

Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba Wagner
Group 10

Stanje človekovih pravic v Kamerunu 10

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje 10

Odločitev odbora o začetku pogajanj 10

Ustrezne minimalne plače v Evropski uniji  - Poročilo: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021) 10

Končno glasovanje 10

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
- Španija  - Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021) 11

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja  - Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 11

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost - Predlog resolucije 11

Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra
do 3. decembra 2021 - Predlog resolucije 11

Eno samo glasovanje 11

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Filipinov  -
Poročilo: Gilles Lebreton (A9-0300/2021) 11

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Jamajke  -
Poročilo: Heidi Hautala (A9-0299/2021) 11

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Bolovije  -
Poročilo: Heidi Hautala (A9-0307/2021) 11

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Pakistana  -
Poročilo: Heidi Hautala (A9-0308/2021) 12

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Tunizije  -
Poročilo: Heidi Hautala (A9-0309/2021) 12

Varnosti parkirišč za tovornjake v EU - Predlog resolucije 12

Glasovanje o predlogih sprememb 12

Razmere v Somaliji 12

Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba Wagner
Group 12

Stanje človekovih pravic v Kamerunu 12

13:00  Razglasitev izida 12

13:30 - 14:45 Drugo glasovanje 12

Končno glasovanje 12

Razmere v Somaliji - Predlogi resolucij 12

Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba Wagner
Group - Predlogi resolucij 13

Stanje človekovih pravic v Kamerunu - Predlogi resolucij 13
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15:00 - 16:00 Razprave 13

Večje interpelacije (člen 139 Poslovnika) 13

G-001002/2020 13

Vpliv zastojev v mednarodnih pristaniščih in dražjega prevoza na EU - Izjava Komisije 13

16:00  Razglasitev izida 13

Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 15

Roki 17
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17:00 - 20:00     Razprave

 

20:30 - 23:00     Razprave
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699.710/OJ 699.710/OJ

17:00 - 20:00 Razprave

20:30 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

96 À • Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega
uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

Vprašanje za ustni odgovor

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost

[2021/2620(RSP)]

142 • Usklajevanje ukrepov držav članic glede na porast koronavirusnih okužb v EU

Izjava Komisije

[2021/2984(RSP)]

73 À • Evropska strategija za kritične surovine

Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Poročilo o evropski strategiji za kritične surovine

[2021/2011(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

78 À • Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira
za obdobje 2021–2027

Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Poročilo o reviziji finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega
okvira za obdobje 2021–2027

[2021/2162(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

82 • Športna politika EU: ocena in možne poti naprej

Poročilo: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Poročilo o športni politiki EU: ocena in možne poti naprej

[2021/2058(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
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71 À • Farmacevtska strategija za Evropo

Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Poročilo o farmacevtski strategiji za Evropo

[2021/2013(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2 • Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)
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09:00 - 12:00     Razprave
 
Skupna razprava - Skupna kmetijska politika

 
Zaključek skupne razprave

3 3Torek, 23. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

09:00 - 12:00 Razprave

12:00 - 13:15 Glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

16:00 Razglasitev izida

20:30 - 22:30 Razprave

84 À«««I • Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo
države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP

Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o
podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne
kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)

85 À«««I • Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje

Poročilo: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)

86 À«««I • Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov
kmetijskih proizvodov in drugih uredb

Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb
(EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov,
(EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št.
251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih
označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za
kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih
ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)



12:00 - 13:15     Glasovanje
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146 • Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

147 • Glasovanje o začasnih sporazumih

84 À«««I - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se
financirajo iz EKJS in EKSRP

Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)

85 À«««I - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje

Poročilo: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)

86 À«««I - Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in
drugih uredb

Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(Razprava: 20/10/2020, glasovanje: 23/10/2020)

148 • Eno samo glasovanje

87 «««I - Postopki v primeru insolventnosti: nadomestitev prilog A in B k uredbi

Poročilo: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU)
2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Odbor za pravne zadeve

107 «««I - Integrirana statistika na ravni kmetij: prispevek Unije v skladu z večletnim finančnim okvirom za
obdobje 2021–2027

Poročilo: Riho Terras (A9-0310/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1091 v zvezi s
prispevkom Unije za integrirano statistiko na ravni kmetij v skladu z večletnim finančnim okvirom za
obdobje 2021–2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

111 «««I - Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti (PRIIPs): dokumenti
s ključnimi informacijami. Podaljšanje prehodne ureditve

Poročilo: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v
zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo
o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in
skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



 

15:00 - 20:00     Razprave
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110 «««I - Družbe za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje
(KNPVP): uporaba dokumentov s ključnimi podatki

Poročilo: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede
uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

82 - Športna politika EU: ocena in možne poti naprej

Poročilo: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

79 À - Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije

Poročilo: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Poročilo s priporočili Komisiji o diigitalizaciji evropskega poročanja, spremljanja in revizij

[2021/2054(INL)]

Odbor za proračunski nadzor

149 • Glasovanje o predlogih sprememb

158 • Evropska strategija za kritične surovine

Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

160 • Farmacevtska strategija za Evropo

Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

131 • Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. oktobra 2021

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2021/2895(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

143 • Razmere v Belorusiji in na njeni meji z EU ter varnostne in humanitarne posledice

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2985(RSP)]

121 • Obsodba policijskega nasilja nad Romi v EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2907(RSP)]



 

16:00      Razglasitev izida 

 

20:30 - 22:30     Razprave

6 6Torek, 23. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

83 À • Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Poročilo o politiki in zakonodaji na področju zakonitega priseljevanja

[2020/2255(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

75 • Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog

Poročilo: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2022, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku

69 À • Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v
Ženevi od 30. novembra do 3. decembra 2021

Izjava Komisije

[2021/2769(RSP)]

130 • Razmere v Bosni in Hercegovini

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2974(RSP)]



Sreda, 24. november 2021

 

 

09:00 - 11:50     Razprave

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 13:45     Glasovanje

7 7Sreda, 24. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 13:45 Glasovanje

15:00 - 20:00 Razprave

16:30 Razglasitev izida

20:30 - 22:00 Razprave

132 • Izid konference COP26 v Glasgowu

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2975(RSP)]

133 • Nagovor Svjatlane Cihanovske

150 • Splošni proračun

75 - Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog

Poročilo: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku

94 - Predlog spremembe proračuna št. 5/2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2021 za proračunsko leto
2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Odbor za proračun

108 - Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2021 - Dodatni odmerki cepiva za
države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na področju civilne
zaščite in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6 Evropske unije za proračunsko leto 2021 -
Dodatni odmerki cepiva za države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na
področju civilne zaščite in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Odbor za proračun

151 • Končno glasovanje



 

15:00 - 20:00     Razprave

8 8Sreda, 24. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

73 À - Evropska strategija za kritične surovine

Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

78 À - Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje
2021–2027

Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

71 À - Farmacevtska strategija za Evropo

Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

152 • Glasovanje o predlogih sprememb

161 • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - Španija

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Odbor za proračun

162 • Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

163 • Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic
socialne varnosti in pravično mobilnost

Predlog resolucije
[2021/2620(RSP)]

164 • Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30.
novembra do 3. decembra 2021

Predlog resolucije
[2021/2769(RSP)]

117 • Vloga EU v boju proti pandemiji covida-19: kako precepiti svet

Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)

[2021/2926(RSP)]

135 • Stanje energetske unije

Izjava Komisije

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Razglasitev izida 

 

20:30 - 22:00     Razprave

9 9Sreda, 24. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri imenovanju
evropskih delegiranih tožilcev

Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2978(RSP)]

Glasovanje bo decembra

124 • Evropski akcijski načrt za boj proti redkim boleznim

Izjava Komisije

[2021/2940(RSP)]

113 • Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2020

[2021/2929(RSP)]

V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja



Četrtek, 25. november 2021

 

 

09:00 - 12:00     Razprave

 

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

(člen 144 Poslovnika)

 

09:30 - 10:45     Prvo glasovanje

10 10Četrtek, 25. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

09:00 - 12:00 Razprave

09:30 - 10:45 Prvo glasovanje

13:00 Razglasitev izida

13:30 - 14:45 Drugo glasovanje

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 Razglasitev izida

137 • Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in stanje glede ratifikacije
Istanbulske konvencije

Izjava Komisije

[2021/2979(RSP)]

139 À • Razmere v Somaliji

Skupna resolucija B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021,
B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna
podjetja, zlasti družba Wagner Group

B9-0555/2021, Skupna resolucija B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021,
B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Stanje človekovih pravic v Kamerunu

Skupna resolucija B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021,
B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Odločitev odbora o začetku pogajanj

169 «««I - Ustrezne minimalne plače v Evropski uniji

Poročilo: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski
uniji

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

153 • Končno glasovanje



11 11Četrtek, 25. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

109 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - Španija

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji za presežne delavce na podlagi vloge Španije – EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Odbor za proračun

83 À - Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

96 À - Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic
socialne varnosti in pravično mobilnost

Predlog resolucije

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30.
novembra do 3. decembra 2021

Predlog resolucije

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Eno samo glasovanje

93 « - Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop
Filipinov

Poročilo: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu državam članicam Evropske unije, da v interesu Evropske
unije sprejmejo pristop Filipinov k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne
ugrabitve otrok

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Odbor za pravne zadeve

92 « - Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop
Jamajke

Poročilo: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo
pristop Jamajke k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Odbor za pravne zadeve

91 « - Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop
Bolovije

Poročilo: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu državam članicam Evropske unije, da v interesu Evropske
unije sprejmejo pristop Bolivije k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne
ugrabitve otrok

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Odbor za pravne zadeve



 

13:00      Razglasitev izida 

 

13:30 - 14:45     Drugo glasovanje

12 12Četrtek, 25. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

90 « - Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop
Pakistana

Poročilo: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu državam članicam Evropske unije, da v interesu Evropske
unije sprejmejo pristop Pakistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne
ugrabitve otrok

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Odbor za pravne zadeve

89 « - Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop
Tunizije

Poročilo: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo
pristop Tunizije k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Odbor za pravne zadeve

127 - Varnosti parkirišč za tovornjake v EU

Predlog resolucije

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Člen 227 Poslovnika

155 • Glasovanje o predlogih sprememb

165 • Razmere v Somaliji

Predlogi resolucij
[2021/2981(RSP)]

166 • Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba
Wagner Group

Predlogi resolucij
[2021/2982(RSP)]

167 • Stanje človekovih pravic v Kamerunu

Predlogi resolucij
[2021/2983(RSP)]

156 • Končno glasovanje

139 À - Razmere v Somaliji

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15:00 - 16:00     Razprave
 

Večje interpelacije (člen 139 Poslovnika)

 

16:00      Razglasitev izida 
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140 À - Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba
Wagner Group

Predlogi resolucij

B9-0555/2021, Skupna resolucija B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Stanje človekovih pravic v Kamerunu

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Vpliv zastojev v mednarodnih pristaniščih in dražjega prevoza na EU

Izjava Komisije

[2021/2980(RSP)]



 

 
Čas za govor (člen 171 Poslovnika) 

Roki

14 14

699.710/OJ 699.710/OJ



Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

 
 

Ponedeljek, 22. november 2021

 

17:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Torek, 23. november 2021

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 20:00

 

15 15Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

699.710/OJ 699.710/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Poslanci :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (6 x 1') :6'

Poslanci :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori) :15'

Svet (vključno z odgovori) :25'

Komisija (vključno z odgovori) :45'

Predsednik Odbora za proračun :6'

Poročevalci za proračun (2 x 3') :6'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Poslanci :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30



20:30 - 22:30

 

 

Sreda, 24. november 2021

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 22:00

 

 

Četrtek, 25. november 2021

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 16:00

 

16 16Čas za govor (člen 171 Poslovnika)

699.710/OJ 699.710/OJ

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poslanci :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poslanci :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Govornik za tematsko razpravo :4'

Poslanci :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori) :10'

Poslanci :45'

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

Komisija (vključno z odgovori) :25'

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

Poslanci :90'

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

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Avtor (večja interpelacija) :2'

Poslanci :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Roki

 
 

Ponedeljek, 22. november 2021

 

 

Torek, 23. november 2021

 

17 17Roki

699.710/OJ 699.710/OJ

96 À • Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne
varnosti in pravično mobilnost - Vprašanje za ustni odgovor (O-000071/2021 - B9-0041/21)

- Predlogi resolucij Sreda, 17. november, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 22. november, 19:00

73 À • Evropska strategija za kritične surovine  - Poročilo: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

- Predlogi sprememb Sreda, 17. november, 13:00

78 À • Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
- Poročilo: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 17. november, 13:00

71 À • Farmacevtska strategija za Evropo  - Poročilo: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 17. november, 13:00

84 À • Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo
iz EKJS in EKSRP  - Poročilo: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 17. november, 13:00

85 À • Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje  - Poročilo: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 17. november, 13:00

86 À • Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih
uredb  - Poročilo: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- Predlogi sprememb; zavrnitev Sreda, 17. november, 13:00

79 À • Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije  - Poročilo: Maria Grapini (A9-0311/2021)

- Predlogi sprememb Sreda, 17. november, 13:00

83 À • Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja  - Poročilo: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Predlogi sprememb Sreda, 17. november, 13:00

69 À • Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30.
novembra do 3. decembra 2021 - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 17. november, 13:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Ponedeljek, 22. november, 19:00



Sreda, 24. november 2021

 

 

Četrtek, 25. november 2021

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje

 

18 18Roki

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri imenovanju evropskih delegiranih
tožilcev - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 8. december, 13:00

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

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

139 À • Razmere v Somaliji

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 22. november, 20:00

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

Sreda, 24. november, 13:00

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

Sreda, 24. november, 14:00

140 À • Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba
Wagner Group

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 22. november, 20:00

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

Sreda, 24. november, 13:00

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

Sreda, 24. november, 14:00

141 À • Stanje človekovih pravic v Kamerunu

- Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika) Ponedeljek, 22. november, 20:00

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

Sreda, 24. november, 13:00

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

Sreda, 24. november, 14:00

109 À • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - Španija  - Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

- Predlogi sprememb Četrtek, 18. november, 13:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 19. november, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 22. november, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 23. november, 19:00

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

Sreda, 24. november, 19:00
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