
 

Napovednik zasedanja
Strasbourg, 6. do 9. junij 2016
 
Nov načrt za odpravljanje vzrokov migracij  
Komisija bo v torek predstavila predlog načrta za obravnavanje temeljnih vzrokov
migracij, o katerem bodo poslanci že popoldne razpravljali na plenarnem zasedanju.
Dogovor za migracije sta pripravila prvi podpredsednik Frans Timmermans in visoka
predstavnica za skupno zunanjo politiko Federica Mogherini in predvideva evropske
finančne spodbude za več naložb v državah izvora priseljencev, zlasti v Afriki.
 
 
Razprava o izvajanju naložbenega načrta EU 
V sredo bodo poslanci s podpredsednikom Komisije Jyrkijem Katainenom razpravljali o
napredku pri izvajanju naložbenega načrta za Evropo v predvideni višini 315 milijard
evrov. Evropski sklad za strateške investicije (EFSI), ki je začel delovati lani, je
namenjen mobilizaciji zasebnih in javnih naložb za zagon rasti v EU po svetovni
finančni krizi. 
 
 
Ustanovitev preiskovalnega odbora zaradi panamskih dokumentov  
Parlament bo v sredo glasoval o predlogu za ustanovitev preiskovalnega odbora, ki bo
na podlagi panamskih dokumentov raziskoval, ali so lastniki podjetij v davčnih oazah
kršili evropsko davčno zakonodajo. 
 
 
Skupna pravila proti izogibanju davkom 
V torek je na dnevnem redu zasedanja razprava o predlogu ukrepov proti izogibanju
davkov, Parlament pa bo resoluciji, ki bo odražala stališče do predloga, glasoval v
četrtek. Pristojni odbor za ekonomske in monetarne zadeve je nova pravila sicer
podprl, hkrati pa se zavzema za strožjo omejitev višine zneskov obresti, ki se
priznavajo kot odhodek in za 15-odstotni davek na tuji dohodek pravnih oseb.
 
 
Poziv k ukrepanju glede endokrinih motilcev 
Parlament bo v sredo ponovil zahtevo, naj Komisija končno objavi znanstvena merila
za prepoznavanje in odpravljanje izpostavljenosti endokrinim motilcem, ki bi morala biti
javna že konec leta 2013.
 
 
Poenostavitev pravil o medsebojnem priznavanju javnih listin  
V četrtek bo Parlament sprejemal uredbo, ki prinaša poenostavitev zahtev za
predložitev nekaterih javnih listin, kot so upravna potrdila, na primer rojstni ali poročni
list, v drugih članicah Unije. Med drugim uvaja nove večjezične obrazce kot
spremljajoče dokumente listinam v originalnem jeziku, da jih ne bi bilo več treba
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prevajati za predložitev pri upravnih organih druge države.
 
 
Bolgarski predsednik v Evropskem parlamentu  
Predsednik Republike Bolgarije Rosen Plevneliev bo v sredo opoldne nagovoril
evropske poslance in v svojem nastopu predvidoma opozoril na izzive, s katerimi se
sooča Evropa. 
 
 
Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano 
Predlog nezakonodajne resolucije, o kateri bo Parlament razpravljal v ponedeljek in
glasoval v torek, se zavzema, da naj se na evropski ravni sprejme ukrepe za
preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano, kjer so odnosi
med udeleženci pogosto nepregledni in nepravični. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2016-06-06
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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
EPRS Plenary podcasts on key issues

Janez VOUK
(+32) 2 28 31053 (BXL)
(+33) 3 881 74466 (STR)
(+32) 475 78 48 56
janez.vouk@europarl.europa.eu

Manja TOPLAK
(+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/
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
http://www.europarl.europa.eu/rss/sl/audio-podcasts.html


Nov načrt za odpravljanje vzrokov migracij 
 
Komisija bo v torek predstavila predlog načrta za
obravnavanje temeljnih vzrokov migracij, o katerem bodo
poslanci že popoldne razpravljali na plenarnem zasedanju.
Dogovor za migracije sta pripravila prvi podpredsednik
Frans Timmermans in visoka predstavnica za skupno
zunanjo politiko Federica Mogherini in predvideva
evropske finančne spodbude za več naložb v državah
izvora priseljencev, zlasti v Afriki.
 
Za večjo učinkovitost politike vračanja beguncev želi Komisija tudi pospešiti pogajanja o za
sklenitev sporazumov o vnovičnem sprejemu - poleg 17 sporazumov, ki se že izvajajo - s še več
državami, med drugim tudi z Afganistanom in Pakistanom.
 
Oceni zakonodaje o modri karti za visoko kvalificirane priseljence in akcijskega načrta za
integracijo 
 
V torek bodo poslanci ocenjevali še dva druga zakonodajna predloga na s področja migracij:
pregled sistema modre karte o dovoljenjih za delo in bivanje visoko izobraženih državljanov
tretjih držav in nov akcijski načrt za integracijo.
 
Razprava: torek, 7. junij
 
Izjavi Komisije
 
#migrationEU #EUFunds @TimmermansEU@FedericaMog
 
Več
Resolucija Evropskega parlamenta: Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu
EU k migraciji (12.04.2016)
Komisija: Reforma skupnega azilnega sistema (06.04.2016, v angleščini)
EPRS: Podpora migrantom in beguncem kot del kohezijske politike (06.05.2016, v angleščini)
Europarl TV: Begunci - načini vključevanja (31.05.2016)
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https://twitter.com/TimmermansEU
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//SL
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
https://epthinktank.eu/2016/05/06/cohesion-policy-support-for-migrants-and-refugees/
http://europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=d9dc2399-f173-4dd7-b58d-a61300cadf04


Razprava o izvajanju naložbenega načrta EU
 
V sredo bodo poslanci s podpredsednikom Komisije
Jyrkijem Katainenom razpravljali o napredku pri izvajanju
naložbenega načrta za Evropo v predvideni višini 315
milijard evrov. Evropski sklad za strateške investicije
(EFSI), ki je začel delovati lani, je namenjen mobilizaciji
zasebnih in javnih naložb za zagon rasti v EU po svetovni
finančni krizi. 
 
Komisija je 2. junija predstavila prvo poročilo o EFSI in predlagala, da se njegovo delovanje
podaljša  čez prvotno predvidena tri  leta,  ter  nameni  dodatna sredstva malim in  srednjim
podjetjem. Po navedbah Komisije sodeluje v projektih, ki jih sofinancira sklad, 140 tisoč malih in
srednjih podjetij v 26 državah članicah, največ iz Francije, Italije, Nemčije, Velike Britanije in
Španije.
 
Razprava: sreda, 8. junij 
 
Izjava Komisije z razpravo 
 
#InvestEU #EFSI #investEU #Junckerplan
 
Več
Sporočilo za javnost o sprejetju zakonodaje za EFSI (24.06.2016)
Zakonodajni postopek (v angleščini)
EPRS: Evropski sklad za strateške naložbe (v angleščini)
EPRS: EFSI in proračunska sredstva EU (v angleščini)
Komisija: Naložbeni načrt
Komisija: Vmesni pregled izvajanja naložbenega načrta (v angleščini)
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https://twitter.com/hashtag/investEU?src=hash
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20150622IPR69218/Spodbuda-okrevanju-gospodarstva-Parlament-sprejel-pravila-za-Junckerjev-na%C4%8Drt
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sl
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/1_en_act_part1_v11.pdf


Ustanovitev preiskovalnega odbora zaradi
panamskih dokumentov 
 
Parlament bo v sredo glasoval o predlogu za ustanovitev
preiskovalnega odbora, ki bo na podlagi panamskih
dokumentov raziskoval, ali so lastniki podjetij v davčnih
oazah kršili evropsko davčno zakonodajo. 
 
Odbor bo imel 65 članov in se bo ukvarjal z domnevnimi kršitvami in nepravilnostmi pri izvajanju
zakonodaje EU o pranju denarja, izogibanju davkom in davčnih utajah. Končno poročilo bo
moral pripraviti v enem letu.
 
Odločitev o pristojnostih odbora je 2. junija sprejela Konferenca predsednikov Evropskega
parlamenta, ki jo sestavljajo predsednik Parlamenta in voditelji  političnih skupin.
 
Glasovanje: sreda, 8. junij
 
Ustanovitev odbora v skladu s členom 198 Poslovnika Evropskega parlamenta
 
#PanamaPapers #TaxTransparency #taxevasion #MoneyLaundering
 
Več
Pobuda za ustanovitev preiskovalnega odbora in opis pristojnosti (v angleščini)
Poslovnik Evropskega parlamenta: Preiskovalni odbori
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https://twitter.com/hashtag/taxevasion?src=hash
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160602RES30047/20160602RES30047.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-198+DOC+XML+V0//SL


Skupna pravila proti izogibanju davkom
 
V torek je na dnevnem redu zasedanja razprava o predlogu
ukrepov proti izogibanju davkov, Parlament pa bo
resoluciji, ki bo odražala stališče do predloga, glasoval v
četrtek. Pristojni odbor za ekonomske in monetarne zadeve
je nova pravila sicer podprl, hkrati pa se zavzema za strožjo
omejitev višine zneskov obresti, ki se priznavajo kot
odhodek in za 15-odstotni davek na tuji dohodek pravnih
oseb.
 
Z novo direktivo naj  bi  EU prenesla v skupno zakonodajo smernice iz  načrta OECD proti
zmanjševanju davčnih osnov in skrivanju dobičkov (BEPS), predlog pa upošteva tudi poročilo
odbora TAXE 1 iz novembra lani in pravna priporočila, ki sta jih decembra pripravila poslanca
Anneliese Dodds (S&D, Velika Britanija) in Luděk Niedermayer (ELS, Češka).
 
Pravila  izhajajo  iz  načela,  da  se  mora  davek  plačati  tem,  kjer  se  ustvarjajo  dobički  in
prepoveduje najpogosteje uporabljene načine, s katerimi se podjetja izogibajo obdavčevanju.
Direktiva  tudi  opredeljuje  pojme,  kot  so  stalna  poslovna  enota,  davčne  oaze,  minimalna
gospodarska osnova in transferne cene, ki se jih je doslej lahko razlagalo na različne načine.
 
Razprava: torek, 7. junij 
 
Glasovanje: sreda, 8. junij 
 
Posvetovanje 
 
#TaxTransparency #LuxLeaks#taxavoidance
 
Več
Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (v angleščini)
Poročevalec Hugues Bayet (S&D, Belgija)
Zakonodajni postopek (v angleščini)
Pregled dejavnosti Evropskega parlamenta na področju davčne zakonodaje (v angleščini)
EPRS: Načrt OECD proti zmanjševanju davčnih osnov in skrivanju dobičkov (v angleščini)
EPTV: Zaustavitev davčnih utaj: Parlament želi zapolniti vrzeli
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20160523IPR28574/Anti-tax-avoidance-close-tax-gap-with-low-tax-third-countries-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/125002/HUGUES_BAYET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0011(CNS)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160502STO25468/Overview-the-European-Parliament's-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580911
http://europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=4f702d65-157f-4f36-945a-a6100096ce53


Poziv k ukrepanju glede endokrinih motilcev
 
Parlament bo v sredo ponovil zahtevo, naj Komisija končno
objavi znanstvena merila za prepoznavanje in odpravljanje
izpostavljenosti endokrinim motilcem, ki bi morala biti
javna že konec leta 2013.
 
Evropsko sodišče je decembra lani odločilo, da je Komisija kršila evropsko zakonodajo, ker še
ni objavila znanstvenih meril, k čemur so jo poslanci že večkrat pozvali.
 
Marca  2013  je  Parlament  sprejel  resolucijo,  s  katero  je  Komisijo  pozval,  naj  ukrepa  za
zmanjšanje kratkoročne in dolgoročne izpostavljenosti ljudi endokrinim motilcem, ki so povezani
s povečano pogostostjo hormonskih motenj in bolezni, kot so slabša kakovost sperme, zgodnji
začetek pubertete, deformirani spolni organi, nekatere oblike raka in presnovne bolezni.
 
Številne kemikalije, ki delujejo kot hormonski motilci, motijo delovanje endokrinih žlez, vendar je
težko oblikovati znanstvena merila za njihovo prepoznavanje. Zamuda Komisije pri oblikovanju
teh meril je povzročila burne reakcije tako industrije kot potrošnikov. Merila in zakonodajne
predloge naj bi Komisija sicer predstavila še pred poletjem.
 
Razprava: sreda, 25. maj 
 
Glasovanje: sreda, 8. junij
 
Izjava Komisije z razpravo in resolucijo 
 
#EndocrineDisruptors #Endocrine #disruptors
 
Več
Koraki v postopku (v angleščini)
EPRS: Merila za endokrine motilce po odločitvi Sodišča (v angleščini)
EPRS: Delavnica o vplivu endokrinih motilcev na zdravje
EPRS: Vpliv endokrinih motilcev na zdravje
Resolucija o varovanju javnega zdravja pred endokrinimi motilci (30.01.2013)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2747(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581986/EPRS_BRI(2016)581986_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2012/492452/IPOL-ENVI_AT(2012)492452_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120303/LDM_BRI(2012)120303_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0027+0+DOC+XML+V0//SL


Poenostavitev pravil o medsebojnem
priznavanju javnih listin 
 
V četrtek bo Parlament sprejemal uredbo, ki prinaša
poenostavitev zahtev za predložitev nekaterih javnih listin,
kot so upravna potrdila, na primer rojstni ali poročni list, v
drugih članicah Unije. Med drugim uvaja nove večjezične
obrazce kot spremljajoče dokumente listinam v
originalnem jeziku, da jih ne bi bilo več treba prevajati za
predložitev pri upravnih organih druge države.
 
Uredba bo veljala za javne listine katerih glavni namen je potrditev dejstev, kot so na primer
rojstvo,  smrt,  poroka,  razveza,  stalno prebivališče,  državljanstvo in nekaznovanost.  Nova
zakonodaja naj  bi  začela veljati  leta 2019.
 
Razprava: sreda, 8. junij 
 
Glasovanje: četrtek, 9. junij 
 
Tiskovna konferenca s poročevalko Mady Delvaux in komisarko Vĕro Jourovo: sreda, 8. junij ob
14:30 
 
Redni zakonodajni postopek, sporazum v drugi obravnavi
 
#crossborder #certificates #EUCitizens 
 
Več
Priporočilo o predlogu uredbe o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo
zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v EU
Stališče Sveta - končni predlog besedila uredbe (10.03.2016)
Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (21.04.2016, v angleščini)
Poročevalka Mady Delvaux (S&D, Luksemburg)
Koraki v postopku (v angleščini)
Intervju s poročevalko
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0156+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0156+0+DOC+XML+V0//SL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14956-2015-REV-2/sl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20160419IPR23987/JURI-members-confirm-deal-on-easier-cross-border-acceptance-of-public-documents
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0119(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/20151110STO01877/%C5%BDelite-delati-in-%C5%BEiveti-v-drugi-dr%C5%BEavi-EUZa-la%C5%BEje-priznavanje-javnih-listin


Bolgarski predsednik v Evropskem parlamentu 
 
Predsednik Republike Bolgarije Rosen Plevneliev bo v
sredo opoldne nagovoril evropske poslance in v svojem
nastopu predvidoma opozoril na izzive, s katerimi se sooča
Evropa. 
 
Plevneliev je četrti demokratično izvoljeni bolgarski predsednik in prvi voditelj Bolgarije, ki bo
nagovoril Parlament po vstopu države v Unijo 1. januarja 2007.
 
Predsednik Parlamenta Martin Schulz in bolgarski predsednik bosta po govoru dala izjavi za
medije.
 
Slavnostna seja, sreda, 8. junij ob 12. uri
 
Izjava za medije: sreda, 8. junij ob 12:30 
 
#Bulgaria
 
Več
Predsednik Republike Bolgarije (v angleščini)
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https://www.president.bg/?lang=en


Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s
hrano
 
Predlog nezakonodajne resolucije, o kateri bo Parlament
razpravljal v ponedeljek in glasoval v torek, se zavzema, da
naj se na evropski ravni sprejme ukrepe za preprečevanje
nepoštenih trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano,
kjer so odnosi med udeleženci pogosto nepregledni in
nepravični. 
 
Nepoštene trgovinske prakse so predvsem posledica neravnovesja moči v verigi preskrbe s
hrano. Veliki trgovci na drobno prodajajo po ceni, ki je nižja od proizvodnih stroškov, in resno
zlorabljajo osnovne kmetijske živilske proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje in zelenjava, kot
drobnoprodajne izdelke, ki prinašajo največ izgube, s čimer ogrožajo dolgoročno vzdržnost
njihove proizvodnje v EU.
 
Med najbolj pogostimi nepoštenimi praksami so zamude pri plačilu, omejen dostop do trga,
enostranske ali  retroaktivne spremembe pogodbenih  pogojev,  nenadne ali  neupravičene
odpovedi pogodb, zahteve po brezpogojni vrnitvi neprodanega blaga, in izvajanje pritiska za
zniževanje cen
 
Poslanci tudi poudarjajo, da te prakse prinašajo negativne posledice zlasti za kmete ter mala in
srednja podjetja, kar bi lahko vplivalo na vse gospodarstvo EU, pa tudi na končne potrošnike,
saj jim zmanjšujejo izbiro in dostop do novih ter inovativnih proizvodov.
 
Razprava: ponedeljek, 6. junij 
 
Glasovanje: torek, 7. junij 
 
Nezakonodajna resolucija 
 
#UTPs #UnfairTradingPractices #FoodSupply
 
#trade #foodsupply
 
Več
Predlog resolucije o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano
Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (21.04.2016, v angleščini
Poročevalec Edward Czesak (ECR, Poljska)
Koraki v postopku (v angleščini)

Plenarno zasedanje

SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume DUCH GUILLOT
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0173+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20160418IPR23841/EU-framework-to-tackle-unfair-trading-practices-in-food-supply-chain-is-needed
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/132925/EDWARD_CZESAK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)

