
 

Napovednik zasedanja
Strasbourg, 24. do 27. november 2014
 
Uradni obisk papeža Frančiška v Evropskem parlamentu 
Papež Frančišek bo v torek, 25. novembra, uradno obiskal Evropski parlament v
Strasbourgu in ob 11.15 nagovoril poslance.
 
 
Denis Mukwege - dobitnik nagrade Saharova 2014  
Kongoški ginekolog Denis Mukwege, ki zdravi žrtve posilstev in spolnega nasilja, je
letošnji dobitnik nagrade Saharova za svobodo misli. Dr. Mukwege bo nagrado prejel
na podelitvi v sredo opoldne v Strasbourgu. Po podelitvi bo imel predvidoma ob 12.30
skupno tiskovno konferenco s predsednikom Parlamenta Martinom Schulzem.
 
 
Predstavitev naložbenega svežnja v višini 300 milijard evrov 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo v sredo ob 9. uri poslancem
predvidoma predstavil sveženj ukrepov za delovna mesta, rast in naložbe. Predstavitvi
bo sledila razprava s predstavniki političnih skupin.
 
 
Razprava o priznanju Palestine 
V sredo popoldne bodo evropski poslanci z visoko predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko razpravljali o vprašanju priznanja državnosti Palestine.
Parlament bo o resoluciji glasoval v četrtek.
 
 
Proračun EU: razprava o neuspešnih pogovorih s Svetom 
Pogajalci Evropskega parlamenta bodo kolegom poslancem predstavili potek
neuspešnih pogovorov s predstavniki držav članic EU o spremembah evropskega
proračuna za leto 2014 in o proračunu Unije za leto 2015.
 
 
Parlament o predlogu nezaupnice Evropski komisiji 
V ponedeljek ob 18.00 bo Parlament ob prisotnosti predsednika Komisije Junckerja in
komisarjev razpravljal o predlogu nezaupnice Evropski komisiji. Glasovanje o predlogu
bo v četrtek opoldne. Za razrešitev mora predlog na glasovanju dobiti dvojno večino:
dve tretjini oddanih glasov in absolutno večino vseh poslancev Evropskega parlamenta
(376 parlamentarcev).
 
 
Podnebne spremembe: od Lime 2014 do Pariza 2015 
Mednarodna konferenca, ki bo decembra v perujski Limi, naj bo za globalne partnerje
priprava na oblikovanje ambicioznega sporazuma v Parizu naslednje leto, da bo svet
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lahko dosegel zastavljeni cilj o segrevanju podnebja za manj kot 2°C. Poslanci bodo v
resoluciji, o kateri bodo glasovali v sredo, voditelje EU in držav članic spomnili na
zaveze o povečanju sredstev za zeleni podnebni sklad Združenih narodov, da bi do
leta 2020 zanj letno zagotovile 100 milijard dolarjev.
 
 
Razvojni okvir po letu 2015: izkoreninjenje revščine in varstvo
človekovih pravic 
Izkoreninjenje revščine, boj proti neenakosti, varstvo človekovih pravic in trajnostni
zdravstveni sistemi trajnostna so nekateri od ključnih ciljev, navedenih v resoluciji o
razvojnem okviru po letu 2015, o kateri bo Parlament razpravljal v ponedeljek zvečer in
glasoval v torek opoldne. Podhranjenost otrok v državah v razvoju pa bo tema
vprašanja Komisiji za ustni odgovor in posebne resolucije, ki bo na dnevnem redu
glasovanj v četrtek.
 
 
Poslanci za odločno ukrepanje proti nasilju nad ženskami
 
 
Ostale teme zasedanja
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2014-11-24
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Več
Dnevni red plenarnega zasedanja
Spored oddaj na EP Live
Spremljajte plenarna zasedanja v živo
Tiskovne konference in drugi dogodki
EuroparlTV
Spletna stran avdiovizualnega oddelka Evropskega parlamenta
EP Newshub

Janez VOUK
COMM - PRESS

+32 2 28 31053 (BXL)
+33 3 881 74466 (STR)
TiskovnaSluzba-SL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Uradni obisk papeža Frančiška v Evropskem
parlamentu
 
Papež Frančišek bo v torek, 25. novembra, uradno obiskal
Evropski parlament v Strasbourgu in ob 11.15 nagovoril
poslance.
 
Papež prihaja na obisk na povabilo predsednika Parlamenta Martina Schulza, ki je Vatikan
uradno obiskal 11. oktobra 2013, ob 25. obletnici zadnjega papeževega obiska Evropskega
parlamenta - papež Janez Pavel II je evropske poslance v Strasbourgu nagovoril 11. oktobra
1988.
 
Slavnostni govor: torek, 25 november ob 11.15
 
Več
Avdiovizualno gradivo ob obisku papeža Frančiška v Evropskem parlamentu (v angleščini)
Tehnični brifing za novinarje
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1707
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/other-events/video?event=20141121-1130-SPECIAL-UNKN


Denis Mukwege - dobitnik nagrade Saharova
2014 
 
Kongoški ginekolog Denis Mukwege, ki zdravi žrtve
posilstev in spolnega nasilja, je letošnji dobitnik nagrade
Saharova za svobodo misli. Dr. Mukwege bo nagrado prejel
na podelitvi v sredo opoldne v Strasbourgu. Po podelitvi bo
imel predvidoma ob 12.30 skupno tiskovno konferenco s
predsednikom Parlamenta Martinom Schulzem.
 
Dr.  Mukwege  je  eden  vodilnih  svetovnih  strokovnjakov  za  zdravljenje  žrtev  posilstva  in
ekstremnega spolnega nasilja. V kraju Bukavu v Demokratični republiki Kongo je odprl in vodi
bolnišnico Panzi, kjer izobražuje kirurge na svojem specialističnem področju. Bil je tudi začetnik
pobud  za  vnovično  vključevanje  stigmatiziranih  žrtev  v  družbeno  okolje  med  njihovim
okrevanjem.
 
Podelitve se bodo kot predstavniki finalistov za nagrado udeležili tudi študentska aktivistka
Elizaveta Sčepetilinjkova iz gibanja Evromajdan, neodvisni bloger ter novinar Mustafa Nayem in
Dinara Junus, hči Lejle Junus.
 
Nagrada Saharova
 
Nagrada Saharova za svobodo misli  se imenuje po sovjetskem znanstveniku in disidentu
Andreju  Saharovu,  Evropski  parlament  pa  jo  je  prvič  podelil  leta  1988.  Namenjena  je
posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice in svoboščine, še posebej za
svobodo izražanja.
 
Podelitev: sreda, 26 november ob 12.00
 
Tiskovna konferenca: sreda, 26 november ob 12.30
 
#SakharovPrize #Mukwege
 
Več
Nagrada Saharova za svobodo misli
Avdiovizualno gradivo o nagradi Saharova (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sl/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1662


Predstavitev naložbenega svežnja v višini 300
milijard evrov
 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo v
sredo ob 9. uri poslancem predvidoma predstavil sveženj
ukrepov za delovna mesta, rast in naložbe. Predstavitvi bo
sledila razprava s predstavniki političnih skupin.
 
Sveženj ukrepov naj bi omogočil rast in zaposlovanje v EU s spodbujanjem naložb, javno-
zasebnih partnerstev ter boljše kreditiranje Evropske investicijske banke in drugih bančnih
ustanov za gradnjo infrastrukture in dokončanje enotnega trga.
 
Razprava: sreda, 26. november
 
Postopek: Izjava Komisije z razpravo 
 
Več
Politične usmeritve Evropske komisije (15.07.2014)
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http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_sl.pdf


Razprava o priznanju Palestine
 
V sredo popoldne bodo evropski poslanci z visoko
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
razpravljali o vprašanju priznanja državnosti Palestine.
Parlament bo o resoluciji glasoval v četrtek.
 
Vodja evropske diplomacije Federica Mogherini se je nedavno zavzela za državnost Palestine,
Švedska pa  je  Palestino  kot  prva  članica  EU tudi  uradno priznala,  medtem ko  je  že  več
parlamentov  držav  članic  sprejelo  resolucije  o  priznanju  Palestine.
 
Razprava: sreda, 26. november
 
Glasovanje: četrtek, 27. november
 
Postopek: Izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
 
#Palestine
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Proračun EU: razprava o neuspešnih pogovorih s
Svetom
 
Pogajalci Evropskega parlamenta bodo kolegom
poslancem predstavili potek neuspešnih pogovorov s
predstavniki držav članic EU o spremembah evropskega
proračuna za leto 2014 in o proračunu Unije za leto 2015.
 
Države članice so svoja izhodišča predstavile šele zadnji dan tritedenskega roka za spravna
pogajanja med Parlamentom in Svetom o proračunu EU. Prednostna naloga poslancev je sicer
zmanjšati zaostanek za neplačanih račune, ki jih države izstavljajo za leto 2014.
 
Ker  se  je  obdobje  za  spravna  pogajanja  izteklo,  mora  Komisija  predstaviti  nov  predlog
proračuna  in  tako  vnovič  začeti  proračunski  postopek.
 
Če dogovora o proračunu za leto 2015 ne bo do 1. januarja, bo morala EU naslednje leto
financirati  svoje delovanje z začasnimi dvanajstinami.
 
Razprava: torek, 25. november
 
Postopek: Razprava
 
#EUbudget 
 
 
 
Več
Sporočilo za javnost o spravnih pogajanjih (18.11.2014)
Razlaga proračuna EU (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20141117IPR79208/Unpaid-bills-sink-EU-budget-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20141022STO75898/EU-budget-explained


Parlament o predlogu nezaupnice Evropski
komisiji
 
V ponedeljek ob 18.00 bo Parlament ob prisotnosti
predsednika Komisije Junckerja in komisarjev razpravljal o
predlogu nezaupnice Evropski komisiji. Glasovanje o
predlogu bo v četrtek opoldne. Za razrešitev mora predlog
na glasovanju dobiti dvojno večino: dve tretjini oddanih
glasov in absolutno večino vseh poslancev Evropskega
parlamenta (376 parlamentarcev).
 
Predlog nezaupnice so s 76 podpisi  podprli  poslanci iz vrst  skupine EFDD in samostojnih
poslancev po razpravi o "Lux leaks" s predsednikom Komisije Jean-Claudom Junckerjem 12.
novembra. Predlagatelji želijo, naj Parlament potrdi, "da nima zaupanja v gospoda Junckerja kot
predsednika Evropske komisije in predstavnika Evropske unije v odnosu do državljanov".
 
Za vložitev je morala predlog nezaupnice podpisati desetina poslancev; predsednik Schulz je
pobudo prejel 18. novembra. V skladu s 119. členom Poslovnika EP mora Parlament o predlogu
razpravljati na prvem plenarnem zasedanju po vložitvi, med začetkom razprave in glasovanjem
pa mora miniti vsaj 48 ur.
 
Razprava: ponedeljek, 24. november
 
Glasovanje: četrtek, 27. november
 
Postopek: Predlog nezaupnice Komisiji
 
#luxleaks
 
Več
Predlog nezaupnice Komisiji
EbS: posnetek razprave o izogibanju davkom s predsednikom Komisije (12.11.2014)
Poslovnik Evropskega parlamenta: Člen 119 - Nezaupnica Komisiji
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-0249&format=PDF&language=SL
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I095226
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-119+DOC+XML+V0//SL&navigationBar=YES


Podnebne spremembe: od Lime 2014 do Pariza
2015
 
Mednarodna konferenca, ki bo decembra v perujski Limi,
naj bo za globalne partnerje priprava na oblikovanje
ambicioznega sporazuma v Parizu naslednje leto, da bo
svet lahko dosegel zastavljeni cilj o segrevanju podnebja
za manj kot 2°C. Poslanci bodo v resoluciji, o kateri bodo
glasovali v sredo, voditelje EU in držav članic spomnili na
zaveze o povečanju sredstev za zeleni podnebni sklad
Združenih narodov, da bi do leta 2020 zanj letno zagotovile
100 milijard dolarjev.
 
Za poslance Evropskega parlamenta je konferenca v Limi od 1. do 12. decembra priložnost, da
se določijo ključni cilji mednarodnega sporazuma, ki naj bi ga svetovni voditelji sprejeli v Parizu
decembra 2015. Kot navaja predlog resolucije odbora za okolje, bi moral sporazum vsebovati
jasne ukrepe za ublažitev, prilagoditev in izvajanje strategije za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov za vsaj 50 odstotkov do leta 2050.
 
Prispevek EU
 
Predlog resolucije opozarja na zavezo EU in njenih držav članic za obsežnejše financiranje
zelenega podnebnega sklada Združenih narodov, da bi do leta 2020 zanj letno zagotovile 100
milijard dolarjev, kar naj bi bil njihov prispevek, da se zvišanje svetovne povprečne temperature
zajezi  pod  2°C,  kot  predvideva  sporazum  s  konference  o  podnebnih  spremembah  v
Københavnu leta 2009. Poslanci pozivajo tudi druge države donatorice, naj izpolnijo svoje
obveznosti,  da bi spodbudili  še obsežnejše financiranje.
 
Države v razvoju
 
Besedilo poudarja, da bodo sporazumi o financiranju, prenosu tehnologij in gradnji zmogljivosti
proti podnebnim spremembam ključnega pomena za pomoč državam v razvoju. Dodaja še, da
naj Mednarodna pomorska organizacij (IMO) in
 
Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) sprejmeta ustrezne ukrepe, ki bodo v
skladu z obsegom in nujnostjo podnebnega izziva.
 
Razprava: sreda, 26. november
 
Glasovanje: sreda, 26. november
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Postopek: Nezakonodajna resolucija
 
#COP20 #LimaCop20
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Razvojni okvir po letu 2015: izkoreninjenje
revščine in varstvo človekovih pravic
 
Izkoreninjenje revščine, boj proti neenakosti, varstvo
človekovih pravic in trajnostni zdravstveni sistemi
trajnostna so nekateri od ključnih ciljev, navedenih v
resoluciji o razvojnem okviru po letu 2015, o kateri bo
Parlament razpravljal v ponedeljek zvečer in glasoval v
torek opoldne. Podhranjenost otrok v državah v razvoju pa
bo tema vprašanja Komisiji za ustni odgovor in posebne
resolucije, ki bo na dnevnem redu glasovanj v četrtek.
 
Odprava revščine in varstvo človekovih pravic bi morala biti glavni vodili razvojnega okvira po
letu 2015, navaja resolucija, ki jo predlaga Odbor za razvoj.
 
V drugi resoluciji pa se odbor zavzema, da zagotavljanje ustrezne prehrane ostane ključni cilj
splošnih prizadevanj za odpravo lakote v svetu.
 
Leto 2015 bo evropsko leto razvoja in hkrati leto, ko naj bi razvojne cilje tisočletja, ki so jih leta
2000 postavili Združeni narodi, nasledil nov svetovni okvir za obdobje po letu 2015.
 
Razprava: ponedeljek, 24. november in četrtek, 27. november
 
Glasovanje: torek, 25. november in četrtek, 27. november
 
Postopek: Vprašanje za ustni odgovor in nezakonodajni resoluciji
 
#post2015 #development #poverty #humanrights #undenutrition
 
 
 
Več
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - Podhranjenost otrok v državah v razvoju
Poročevalec Davor Ivo Stier (ELS, Hrvaška)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000083+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/119435/DAVOR+IVO_STIER_home.html


Poslanci za odločno ukrepanje proti nasilju nad
ženskami
 
Evropski parlament želi od Komisije konkretne odgovore,
kaj namerava storiti za preprečevanje nasilja nad ženskami
v EU. V torek, 25. novembra, ko bo o tem razprava na
plenarnem zasedanju, je sicer mednarodni dan boja proti
nasilju nad ženskami. Februarja so poslanci prejšnjega
sklica sprejeli resolucijo za zakonodajno pobudo, ki poziva
Komisijo, naj do konca leta predlaga zakonodajo z
zavezujočimi instrumenti za zaščito žensk pred nasiljem.
 
V maju je tedanja Komisija na zahtevo Parlamenta odgovorila, da zakonodajni predlog za
preprečevanje in boj proti  nasilju nad ženskami ni  ustrezen instrument.
 
Glede na zadnjo raziskavo Agencije EU za temeljne pravice (FRA), je tretjina žensk v EU -
približno 62 milijonov - po 15. letu starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje.
 
Ravni zaščite žensk pred nasiljem se med 28 državami članicami močno razlikujejo,  zato
številni  poslanci  menijo,  da je treba problem reševati  na ravni  EU.
 
Razprava: torek, 25. november
 
Procedure: Vprašanje Komisiji za ustni odgovor (brez resolucije)
 
#violenceagainstwomen
 
 
 
Več
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor
Resolucija s priporočili Komisiji o boju proti nasilju nad ženskami (25.02.2014)
Agencija EU za temeljne pravice: Nasilje nad ženskami - poročilo o raziskava v EU (marec
2014, v angleščini)
EPRS: Nasilje nad ženskami v EU - stanje (04.02.2014; v angleščini
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2014-000080+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//SL
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf


Ostale teme zasedanja
 
Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali
glasovali tudi o naslednjih temah:
 
Razprava v ponedeljek
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor - Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo,
 
Izjava Komisije – Smernice Komisije za oceno učinkov delovanja.
 
 
 
Razprava v ponedeljek, glasovanje v torek
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor - Zamuda začetka izvajanja kohezijske politike 2014-2020.
 
Razprava v torek
 
Vprašanje Svetu in Komisiji za ustni odgovor – Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem
pristopu EU k migraciji.
 
Vprašanje Komisiji  za ustni odgovor – Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri  delu za
obdobje 2014-2020
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor – Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor – Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za
takojšnje vrnitve v Španiji
 
Izjava Komisije - Ocene stresnih testov bank
 
 
 
Razprava in glasovanje v torek 
 
Vprašanje Svetu in Komisiji za ustni odgovor – Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa
2020.
 
Glasovanje v torek
 
Konvencija o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo
na železniška vozna sredstva (poročilo: Hautala),
 
Sklep Sveta o odobritvi Haaške konvencije z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča v
imenu Evropske unije (poročilo: Swoboda),

Plenarno zasedanje
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Resolucija - Mnenje Sodišča EU o skladnosti sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o
prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih s Pogodbami EU,
 
Uporaba sredstev  Evropskega sklada  za  prilagoditev  globalizaciji  -  vloga  EGF/2014/005
FR/GAD (poročilo:  Jäätteenmäki),
 
Uporaba sredstev  Evropskega sklada  za  prilagoditev  globalizaciji  -  vloga  EGF/2014/008
FI/STX(poročilo:  Sarvamaa).
 
Razprava v torek, glasovanje v sredo
 
Skupna razprava - Evropska centralna banka (poročili: Swinburne in Gualtieri).
 
Razprava v sredo
 
Izjavi Sveta in Komisije - Zaključki srečanja G20,
 
Izjava Komisije - Stanje jeklarske industrije v EU.
 
 
 
Razprava v sredo, glasovanje v četrtek
 
Izjava podpredsednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko – 25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah,
 
Izjava Komisije – Digitalni enotni trg.
 
Razprava in glasovanje v četrtek
 
Primeri kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (Pakistan, Srbija, Irak),
 

Plenarno zasedanje
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