
23/11/21 699.710/OJ

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT

2019 2024

Dokument zasedanja

DNEVNI RED

Torek, 23. november 2021



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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09:00 - 12:00     Razprave
 
Skupna razprava - Skupna kmetijska politika

 
Zaključek skupne razprave
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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
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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)]
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