
 

Napovednik zasedanja
Strasbourg, 13. do 16. januar 2014
 
Grčija od Litve prevzela predsedstvo EU
 
  
Parlament bo v sredo ob 9. uri s predsednikom grške vlade Antonisom Samarasom
začel ključno razpravo tedna o programu predsedstva Svetu EU, čemur bo sledila
tiskovna konferenca. Že v torek pa bodo poslanci v razpravi s predsednico Dalio
Grybauskaitė pregledali iztekajoče se litovsko predsedstvo.
 
 
Svoboda gibanja za državljane EU 
Poslanci bodo s predstavniki Komisije in Sveta v sredo, od 15. ure naprej, razpravljali o
temeljni pravici do prostega gibanja v EU. Od 31 decembra so namreč odpravljene še
zadnje omejitve dostopa do trga delovne sile v nekaterih državah članicah za
romunske in bolgarske državljane.
 
 
Javne storitve: boljša stroškovna učinkovitost 
Evropski poslanci bodo v sredo glasovali o novih skupnih predpisih na področju javnih
naročil in koncesij, ki naj bi zagotovili boljšo uporabo denarja davkoplačevalcev.
Namesto zgolj sprejemanja najnižjih ponudb pri naročanju gradenj, blaga in storitev ali
pri sklepanju koncesijskih pogodb, bodo imeli javni organi več možnosti pri izbiri
ponudb, ki bodo najbolje ustrezale njihovim namenom.
 
 
Emisije CO2: čistejši kombiji do leta 2020 
Mejne vrednosti emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila, ki so naprodaj v EU, je
treba do leta 2020 zmanjšati s sedanjih 203 g/km na 147 g/km. Tako pravi osnutek
zakonodaje, o katerem bo glasovanje potekalo v torek. Besedilo, o katerem so se
ministri EU že neuradno sporazumeli, utira pot nadaljnjemu zmanjševanju emisij po
letu 2020 in določa uvedbo novega testnega protokola.
 
 
 
Evropska strategija za zmanjševanje količin plastičnih odpadkov 
Poslanci bodo v resolucijo, ki jo bodo obravnavali v četrtek, vključili poziv za sprejetje
evropske strategije za zmanjšanje količin plastičnih odpadkov. Do leta 2020
nameravajo uvesti prepoved nekaterih najbolj nevarnih plastičnih materialov, določenih
aditivov in nekaterih vrst plastičnih vrečk.
 
 

Plenarno zasedanje
10-01-2014 - 11:00
Referenčna št.: 20140106NEW31912

3

4

5

7

8

SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume DUCH GUILLOT
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000

1 I 13



Evropski potni listi naprodaj? 
Evropski poslanci bodo v sredo popoldne s Komisijo in Svetom razpravljali o sporni
shemi nakupa malteškega državljanstva, ter o tem v četrtek sprejemali posebno
resolucijo. Skozi program individualnega naložbenika naj bi namreč tujci lahko kupili
malteški potni list, ne da bi bili tudi prebivalci Malte. Pričakuje se, da bodo nekateri
poslanci v razpravi zahtevali, da mora shema temeljiti tako na naložbah kot na stalnem
bivališču.
 
 
 
Srbija, Kosovo in Islandija - poročila o napredku 
Poslanci bodo v razpravi v sredo najverjetneje podprli začetek pristopnih pogajanj s
Srbijo in Kosovu priznali uspešno izvedbo lokalnih volitev v lanskem letu. Glede
Islandije bodo počakali na odločitev vlade v Reykjaviku o razpisu referenduma o
pristopnih pogajanjih. O nezavezujočih resolucijah bodo glasovali v četrtek.
 
 
Ostale teme zasedanja 
Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali glasovali tudi o naslednjih
temah:
 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2014-01-13
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Več
Dnevni red plenarnega zasedanja
Spored oddaj na EP Live
Tiskovne konference in drugi dogodki
EuroparlTV
Spletna stran avdiovizualnega oddelka Evropskega parlamenta
EP Newshub

Manja TOPLAK
Media Services & Monitoring Unit

(+386) 1 252 88 42
(+33) 3 881 76724 (STR)
(+386) 40 560 637
manja.toplak@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/plenary/
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http://www.epnewshub.eu


Grčija od Litve prevzela predsedstvo EU
 
 
 
Parlament bo v sredo ob 9. uri s predsednikom grške vlade
Antonisom Samarasom začel ključno razpravo tedna o
programu predsedstva Svetu EU, čemur bo sledila tiskovna
konferenca. Že v torek pa bodo poslanci v razpravi s
predsednico Dalio Grybauskaitė pregledali iztekajoče se
litovsko predsedstvo.
 
Prednostne  naloge  grškega  predsedstva  v  šestmesečnem  mandatu  so  delovna  mesta,
gospodarska in socialna kohezija ter strukturne reforme, nadaljnja integracija EU, dokončna
vzpostavitev ekonomske in monetarne unije, širitev Unije in pomorska politika.
 
Razprava:         torek, 14. januar (pregled litovskega predsedovanja) in
 
sreda, 15. januar (program grškega predsedovanja)
 
Izjavi Sveta in Komisije z razpravo
 
Tiskovni konferenci:      torek, 14. januar ob 11. uri  (Schulz,  Grybauskaitė in Barroso o
litovskem predsedovanju)
 
sreda, 15. januar ob 12. uri (Schulz, Samaras in Barroso o grškem predsedovanju)
 
Več
Spletna stran grškega predsedovanja
Spletna stran litovskega predsedovanja
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http://gr2014.eu/
http://www.eu2013.lt/en/


Svoboda gibanja za državljane EU
 
Poslanci bodo s predstavniki Komisije in Sveta v sredo, od
15. ure naprej, razpravljali o temeljni pravici do prostega
gibanja v EU. Od 31 decembra so namreč odpravljene še
zadnje omejitve dostopa do trga delovne sile v nekaterih
državah članicah za romunske in bolgarske državljane.
 
Za državljane Romunije in Bolgarije so od vstopa obeh držav v EU leta 2007 veljale začasne
omejitve na trgu delovne sile v nekaterih članicah.
 
 
 
 
Razprava: sreda, 15. januar
 
Izjavi Sveta in Komisije z razpravo
 
 
 
Več
Opomnik Komisije o koncu omejitev prostega gibanja (1. 1. 2014; v angleščini)
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-1_en.htm


Javne storitve: boljša stroškovna učinkovitost
 
Evropski poslanci bodo v sredo glasovali o novih skupnih
predpisih na področju javnih naročil in koncesij, ki naj bi
zagotovili boljšo uporabo denarja davkoplačevalcev.
Namesto zgolj sprejemanja najnižjih ponudb pri naročanju
gradenj, blaga in storitev ali pri sklepanju koncesijskih
pogodb, bodo imeli javni organi več možnosti pri izbiri
ponudb, ki bodo najbolje ustrezale njihovim namenom.
 
Javna naročila predstavljajo približno 19 odstotkov BDP Evropske unije, kar je močan vzvod za
doseganje specifičnih družbenih ciljev. Začasni dogovori s Svetom julija 2013 o treh direktivah
glede klasičnih naročil, gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb bodo javnemu sektorju
omogočili, da pri naročilih poleg cene ponudbe upoštevajo tudi okoljske in socialne koristi. Na
primer, naročnik lahko postavi pogoj, da je v vrtcih in bolnicah na voljo visoko kakovostna hrana,
ali pa se zaveže, da bo kupoval od podjetja, ki zaposluje invalidne osebe.
 
Poslanci so dodali tudi nov postopek za spodbujanje inovativnih rešitev. Javni organi bodo
lahko pozvali k oddaji ponudb, usmerjenih v reševanje specifičnih problemov, pri čemer bosta
imela tako ponudnik kot naročnik dovolj manevrskega prostora za razvoj novih skupnih rešitev.
 
Nova zakonodaja bo zmanjšala birokracijo za ponudnike, olajšala dostop za manjša podjetja in
prinesla strožja pravila glede neobičajno nizkih ponudb in oddajanja del podizvajalcem, da se
bodo  upoštevale  delovna  zakonodaja  in  kolektivne  pogodbe.  Voda  bo  kot  javno  dobro
izključena  iz  področja  uporabe  direktive  o  koncesijah.
 
V sredo bodo poslanci  sprejeli  tudi  pogajalsko stališče Evropskega parlamenta o  novem
mednarodnem instrumentu javnih naročil. Unija naj bi si prizadevala za odprtje trgov javnih
naročil v nečlanicah EU za evropske ponudnike v skladu z načelom vzajemnosti za trgovinske
partnerje EU.
 
Razprava: torek, 14. januar 
 
Glasovanje: sreda, 15. januar 
 
Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava
 
Tiskovna konferenca: sreda, 15. januar ob 15. uri
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Več
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (5. 9. 2013; v angleščini):
Poročevalec Marc Tarabella (S&D, Belgija; javna naročila in gospodarske javne službe)
Poročevalec Philippe Juvin (ELS, Francija)
Zakonodajni postopek:javna naročila
Zakonodajni postopek: gospodarske javne službe

Zakonodajni postopek:koncesijske pogodbe

Ozadje: koncesijske pogodbe

Osnutek poročila o javnih naročilih
Osnutek poročila o koncesijskih pogodbah
Osnutek poročila o koncesijskih pogodbah
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130903IPR18507%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/29579/MARC_TARABELLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96884/PHILIPPE_JUVIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0438(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0439(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0439(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0437(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0437(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20130513BKG08223/EU-rules-on-awarding-concession-contracts-Q-and-A
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20130513BKG08223/EU-rules-on-awarding-concession-contracts-Q-and-A
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0007+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0034+0+DOC+XML+V0//S
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0030+0+DOC+XML+V0//SL


Emisije CO2: čistejši kombiji do leta 2020
 
Mejne vrednosti emisij CO2 za nova lahka gospodarska
vozila, ki so naprodaj v EU, je treba do leta 2020 zmanjšati
s sedanjih 203 g/km na 147 g/km. Tako pravi osnutek
zakonodaje, o katerem bo glasovanje potekalo v torek.
Besedilo, o katerem so se ministri EU že neuradno
sporazumeli, utira pot nadaljnjemu zmanjševanju emisij po
letu 2020 in določa uvedbo novega testnega protokola.
 
 
Ciljna mejna vrednost emisij CO2 v višini147 g/km do leta 2020 predstavlja največjo povprečno
vrednost emisij, ki jih bodo lahko dosegla lahka tovorna vozila evropskih proizvajalcev. Gre za
vozila z maso do 2,61 tone (prazno vozilo) in nosilnosti do 3,5 tone, zahteva pa bo veljala za
proizvajalce, ki izdelajo letno več kot tisoč vozil.
 
 
 
Naslednji so na vrsti avtomobili
 
 
 
O prihodnjih omejitvah emisij CO2 za osebna vozila bodo poslanci razpravljali in glasovali na
drugem februarskem plenarnem zasedanju.
 
 
 
Razprava: ponedeljek, 13. januar
 
Glasovanje: torek, 14. januar
 
Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), soglasje na prvi obravnavi 
 
 
 
Več
Osnutek poročila o glede zmanjšanja emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (5. 11. 2013; v angleščini)

Poročevalec Holger Krahmer (ALDE, Nemčija)

Zakonodajni postopek
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0168+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20131104IPR23617/CO2-emissions-cleaner-vans-by-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20131104IPR23617/CO2-emissions-cleaner-vans-by-2020
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/28247/HOLGER_KRAHMER_home.html;jsessionid=2BE9750EB082C37EEFF2C8086ED7DDE7.node2
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/28247/HOLGER_KRAHMER_home.html;jsessionid=2BE9750EB082C37EEFF2C8086ED7DDE7.node2
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0191(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0191(COD)&l=en


Evropska strategija za zmanjševanje količin
plastičnih odpadkov
 
Poslanci bodo v resolucijo, ki jo bodo obravnavali v
četrtek, vključili poziv za sprejetje evropske strategije za
zmanjšanje količin plastičnih odpadkov. Do leta 2020
nameravajo uvesti prepoved nekaterih najbolj nevarnih
plastičnih materialov, določenih aditivov in nekaterih vrst
plastičnih vrečk.
 
 
 
Resolucija  temelji  na  Zeleni  knjigi  Evropske  komisije  in  vsebuje  namero  po  postopnem
opuščanju plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki niso primerne za kompostiranje in niso
biološko  razgradljive.  Do  leta  2020  pa  naj  bi  Evropa  sprejela  prepoved  odlaganja  tistih
odpadkov,  ki  jih  je  mogoče  reciklirati  ali  ponovno  uporabiti.
 
Leta 2010 je bilo na skupnem evropskem trgu danih v promet 95,5 milijarde plastičnih vrečk. Ta
proizvodni sektor zaposluje v Evropi milijon in pol ljudi, o povzročenih odpadkih pa ni natančnih
podatkov. Svetovna proizvodnja plastičnih mas naj bi se po ocenah Komisije do leta 2050
potrojila.
 
 
 
 
Glasovanje: torek, 14. januarja
 
Nezakonodajna resolucija 
 
Več
Osnutek Resolucije o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju
Poročevalec Vittorio Prodi (S&D, Italija)
Zakonodajni postopek:
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0453+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/28370/VITTORIO_PRODI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2113(INI)&l=en


Evropski potni listi naprodaj?
 
Evropski poslanci bodo v sredo popoldne s Komisijo in
Svetom razpravljali o sporni shemi nakupa malteškega
državljanstva, ter o tem v četrtek sprejemali posebno
resolucijo. Skozi program individualnega naložbenika naj
bi namreč tujci lahko kupili malteški potni list, ne da bi bili
tudi prebivalci Malte. Pričakuje se, da bodo nekateri
poslanci v razpravi zahtevali, da mora shema temeljiti tako
na naložbah kot na stalnem bivališču.
 
 
Razprava: sreda, 15. januar
 
Glasovanje: četrtek, 16. januar
 
Izjavi Sveta in Komisije z razpravo in resolucijo
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Srbija, Kosovo in Islandija - poročila o napredku
 
Poslanci bodo v razpravi v sredo najverjetneje podprli
začetek pristopnih pogajanj s Srbijo in Kosovu priznali
uspešno izvedbo lokalnih volitev v lanskem letu. Glede
Islandije bodo počakali na odločitev vlade v Reykjaviku o
razpisu referenduma o pristopnih pogajanjih. O
nezavezujočih resolucijah bodo glasovali v četrtek.
 
Poročilo Evropske komisije iz leta 2013 o napredku Srbije, poročilo o napredku Islandije za leto
2012 in približevanje Kosova evropskim integracijam bodo predmet razprave s predstavniki
Komisije in Sveta.
 
Razprave: sreda, 15. januar
 
Glasovanje: četrtek, 16. januar
 
Nezakonodajne resolucije
 
Več
Sporočilo za javnost po glasovanju odbora (5. 12. 2013; v angleščini)
Poročevalec za Srbijo Jelko Kacin (ALDE, Slovenija)
Poročevalka za Kosovo: Ulrike Lunacek (Zeleni/EFA, Avstrija)
Poročevalec za Islandijo: Cristian Preda (ELS, Romunija)
Zakonodajni postopek – Srbija
Zakonodajni postopek – Kosovo
Zakonodajni postopek – Islandija
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20131202IPR29581/EU-integration-progress-reports-for-Albania-Serbia-Kosovo-Iceland
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/23691/Jelko%20KACIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/97017/Ulrike%20LUNACEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96838/Cristian%20Dan%20PREDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2880(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2881(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2932(RSP)&l=en


Ostale teme zasedanja
 
Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali
glasovali tudi o naslednjih temah:
 
 
-  Tehnologija  zajemanja  in  shranjevanja  CO2  (poročilo  Davies),  razprava  v  ponedeljek,
glasovanje  v  torek;
 
- Boj proti kriminalu, povezanemu s prostoživečimi živalmi in rastlinami (vprašanje za ustni
odgovor), razprava v ponedeljek, glasovanje v torek;
 
- Pametna specializacija: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko
(poročilo Winkler), razprava v ponedeljek, glasovanje v torek;
 
- Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (poročilo Ayuso), razprava v ponedeljek,
glasovanje v torek;
 
- Prehranska kriza, goljufije v prehranski verigi in njihov nadzor (poročilo de Lange), razprava v
ponedeljek, glasovanje v torek;
 
-  Učinkovite  inšpekcije  dela  kot  strategija  za  izboljšanje  pogojev  dela  v  Evropi  (poročilo
Steinruck),  razprava  v  ponedeljek,  glasovanje  v  torek;
 
- Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (poročilo Bennion), razprava v ponedeljek,
glasovanje v torek;
 
- Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (poročilo Blinkevičiūtė), razprava v
ponedeljek, glasovanje v torek;
 
-  Program varstva  potrošnikov  za  obdobje  2014–2020  (poročilo  Rochefort),  razprava  in
glasovanje  v  torek;
 
- Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (poročilo Lichtenberger), glasovanje v
torek;
 
-  Pravila  o  glasovanju  in  vsebini  poročil  v  postopku  odobritve  (poročilo  Trzaskowski),
glasovanje  v  torek;
 
-  Tarifne kvote Skupnosti  za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in
soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (poročilo Moreira),  glasovanje v torek;
 
- Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije (poročilo Moreira), glasovanje v
torek;
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- Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov (poročilo Bartolozzi), glasovanje v
torek;
 
- Novo programsko obdobje kohezijske politike (poročilo Vaughan), glasovanje v torek;
 
- Znamka regionalne kakovosti (poročilo Andrieu), glasovanje v torek;
 
-  Dostop  blaga  in  storitev  do  trgov  javnih  naročil  (poročilo  Caspary),  razprava  v  torek,
glasovanje  v  sredo;
 
- Med (poročilo Girling), razprava v torek, glasovanje v sredo;
 
- Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU (poročilo Macovei), razprava v torek,
glasovanje v sredo;
 
- Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med članicami glede podelitve delegiranih in
izvedbenih  pooblastil  Komisiji  za  sprejemanje  nekaterih  ukrepov,  sporočanje  carinskih
informacij,  izmenjavo zaupnih podatkov med članicami in opredelitev statistične vrednosti
(poročilo Martin),  razprava v torek, glasovanje v sredo;
 
- Tahograf v cestnem prometu (poročilo Ţicău), razprava v torek, glasovanje v sredo;
 
-  Ponovna  industrializacija  Evrope  za  spodbujanje  konkurenčnosti  in  trajnosti  (poročilo
Bütikofer),  razprava  v  torek,  glasovanje  v  sredo;
 
- Apoeni in tehnične specifikacije evrokovancev (poročilo Gauzès), glasovanje v sredo;
 
- Razveljavitev Sklepa Sveta 2007/124/ES, Euratom (poročilo López Aguilar), glasovanje v
sredo;
 
- Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo (poročilo
Sartori), glasovanje v sredo;
 
- Prihodnost odnosov EU-ASEAN (poročilo Bütikofer), glasovanje v sredo;
 
-  Število,  imena, pristojnosti  in odgovornosti  parlamentarnih odborov – revizija priloge VII
Poslovnika,  glasovanje v sredo;
 
- Časovni razpored zasedanj Parlamenta za leto 2015, glasovanje v sredo;
 
- Izjava Visoke predstavnice za skupno zunanjo in varnostno politiko – razmere v Južnem
Sudanu, razprava v sredo, glasovanje v četrtek;
 
- Prihodnost sporazuma o varnem pristanu glede na afero NSA, razprava v sredo;
 
- Trgovinski odnosi EU z Mehiko in Čilom, razprava v sredo;
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- Strategija EU za brezdomstvo, razprava in glasovanje v četrtek;
 
- Nediskriminacija na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, razprava v četrtek;
 
- Priznavanje okoljske škode v EU in mednarodno pravo, razprava v četrtek;
 
-  Dopolnila  Poslovnika  Parlamenta  o  odvzemu  in  zaščiti  poslanske  imunitete  (poročilo
Jäätteenmäki),  glasovanje  v  četrtek;
 
- Pooblastilo Franciji za znižanje določenih posrednih dajatev na tradicionalne proizvode iz ruma
v Guadeloupu, Francoski Gvajani in Martiniquu (poročilo Hübner), glasovanje v četrtek;
 
- Imenovanje članice izvršnega odbora ECB, Sabine Lautenschläger, glasovanje v četrtek;
 
- Resolucija o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea
mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda
Lepidoptera, glasovanje v četrtek;
 
- Resolucija o Delegirani uredbi Komisije o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega
partnerstva, glasovanje v četrtek
 
- Stanje zagovornikov človekovih pravic in aktivistov opozicije v Kambodži in Laosu, razprava in
glasovanje v četrtek;
 
- Nedavne volitve v Bangladešu, razprava in glasovanje v četrtek;
 
- Nedavni poskusi kriminalizacijelezbijk, gejev, biseksualnih, transseksualnih in interseksualnih
oseb , razprava in glasovanje v četrtek.
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