
 

Napovednik za prvo oktobrsko zasedanje
 
Odnosi EU-ZDA: Evropski poslanci bodo razpravljali o prihodnjem
partnerstvu 
V torek dopoldne bo Parlament razpravljal o stanju čezatlantskega partnerstva, potrebi
po večji avtonomiji EU in o tem, kako sodelovati z Bidnovo administracijo
 
 
Stroški energentov: Poslanci Evropskega parlamenta bodo
razpravljali o ukrepih za omejitev vpliva dviga cen 
Zaradi naraščanja cen energentov ter posledic za potrošnike in podjetja bodo poslanke
in poslanci o možnostih za rešitev krize razpravljali s Svetom in Komisijo.
 
 
Poslanci bodo razpravljali o odnosih EU z Belorusijo 
Parlament bo o razmerah v Belorusiji razpravljal več kot leto dni po potvorjenih
predsedniških volitvah in brutalnem zatrtju protestov. 
 
 
Madžarski in poljski načrti za okrevanje niso bili odobreni: poslanci
želijo izvedeti več 
Poslanke in poslanci bodo v sredo s komisarjema Dombrovskisom in Gentilonijem
razpravljali o madžarskem in poljskem načrtu za okrevanje in odpornost.
 
 
Pregled Skrbniških skladov EU in instrument za begunce v Turčiji  
Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta bodo razpravljali in glasovali o resoluciji
glede zunajproračunskih skrbniških skladov EU za zunanjo pomoč in instrumenta za
begunce v Turčiji. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2021-10-04
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http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2021-10-04


Kontakti 
 
 

Povezave
Osnutek dnevnega reda
Spremljajte plenarno zasedanje v živo (EbS+)
Multimedijski center
Novinarske konference in drugi dogodki
Spletno medijsko središče

Polona TEDESKO
Predstavnica za stike z mediji

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 470 884 282
polona.tedesko@europarl.europa.eu
TiskovnaSluzba-SL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Odnosi EU-ZDA: Evropski poslanci bodo
razpravljali o prihodnjem partnerstvu
 
V torek dopoldne bo Parlament razpravljal o stanju
čezatlantskega partnerstva, potrebi po večji avtonomiji EU
in o tem, kako sodelovati z Bidnovo administracijo
 
Med razpravo naj bi poslanke in poslanci Evropskega parlamenta razpravljali o posledicah
umika ameriških vojakov ter sil zveze NATO iz Afganistana za čezatlantsko partnerstvo ter o
potrebi po okrepitvi strateške avtonomije in obrambnih zmogljivosti EU. Verjetno bo govora tudi
o posledicah nedavno objavljenega sporazuma „AUKUS“ o nakupu podmornic.
 
V poročilu o prihodnosti odnosov med EU in ZDA, sprejetem julija, so poslanke in poslanci
parlamentarnega odbora za zunanje  zadeve izrazili  upanje,  da bo izvolitev  Joeja  Bidena
spodbudila nov zagon v dvostranskih odnosih in prispevala k boljšemu in bolj enakovrednemu
sodelovanju med obema silama. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v tem poročilu
pozdravili  ponovno zavezanost ZDA multilateralizmu, ki  temelji  na pravilih,  ter odločitev o
ponovnem sodelovanju v Pariškem sporazumu in Svetovni  zdravstveni  organizaciji.
 
Poročilo poziva k usklajenemu stališču glede Rusije in Kitajske ter k tesnejšemu sodelovanju na
področju čiste energije, raziskav, razvoja in inovacij ter boja proti terorizmu.
 
Glasovanje o besedilu resolucije bo v torek ob 11.30, sledila pa bo novinarska konferenca s
poročevalcem Toninom Piculo (S&D, Hrvaška) ob 12.30 v novinarskem središču Parlamenta
(soba Daphne Caruana Galizia).
 
* * *
 
Dodatne informacije 
 
Razprava: v torek, 5. oktobra 
 
Glasovanje: v torek in sredo, rezultati v sredo, 6. oktobra
 
Več
Odbor za zunanje zadeve
Postopkovna mapa
Profil poročevalca Tonino Picule (S&D, Hrvaška)
Služba za raziskave Evropskega parlamenta: Situacija v Afganistanu: osnovni kriteriji za EU
sodelovanje, 17.09.2021
Služba za raziskave Evropskega parlamenta: Napredovanje demokracije po svetu: EU-ZDA
opomnik, 28.07.2021
Komisar Breton o AUKUS’u
Brezplačno  multimedijsko gradivo
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk


Stroški energentov: Poslanci Evropskega
parlamenta bodo razpravljali o ukrepih za
omejitev vpliva dviga cen
 
Zaradi naraščanja cen energentov ter posledic za
potrošnike in podjetja bodo poslanke in poslanci o
možnostih za rešitev krize razpravljali s Svetom in
Komisijo.
 
V sredo dopoldne se bodo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta seznanili s stališči
Evropske komisije in Sveta o možnih evropskih rešitvah glede višanja cen energentov, saj se
cene plina zaradi velikega povpraševanja in nizkih zalog v državah članicah zvišujejo. Razprava
naj bi se osredotočila na vlogo ukrepov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter
na potrebo po odpravljanju energetske revščine.
 
Evropska komisija je že dejala, da bi lahko države članice prihodke iz sistema EU za trgovanje z
izpusti uporabile za ublažitev vpliva hitro naraščajočih cen, zlasti njihovih socialnih posledic. EU
si v zvezi s tem prizadeva tudi za ustanovitev socialnega sklada v okviru novega podnebnega
svežnja, predstavljenega 14. julija.
 
* * *
 
Dodatne informacije 
 
Razprava : v sredo, 6. oktobra 
 
Postopek : izjavi Sveta in Komisije ter razprava
 
Več
Brezplačno  multimedijsko gradivo
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304_pk


Poslanci bodo razpravljali o odnosih EU z
Belorusijo
 
Parlament bo o razmerah v Belorusiji razpravljal več kot
leto dni po potvorjenih predsedniških volitvah in brutalnem
zatrtju protestov. 
 
Več kot leto dni po potvorjenih predsedniških volitvah v Belorusiji in kljub večkratnim pozivom
mednarodne skupnosti  k  dialogu,  režim še  naprej  brutalno  zatira  predstavnike  opozicije,
neodvisne  medije  in  predstavnike  civilne  družbe.
 
Od poletja so beloruske oblasti, ki jih vodi diktator Aleksander Lukašenko, med drugim usmerile
večje število migrantov na poljsko, litovsko in latvijsko mejo, pri čemer je bilo ob nezakonitem
vstopu v EU pridržanih več sto ljudi. Sprejeti so bili nujni ukrepi, vključno z izrednimi razmerami,
ter okrepitev varovanja meja s pomočjo EU in njenih organov.
 
Nedavno so bili  blizu poljsko-beloruske meje najdeni  mrtvi  migranti.  Poslanke in poslanci
Evropskega parlamenta bodo v torek dopoldne z visokim predstavnikom za skupno evropsko
zunanjo  in  varnostno  politiko  Josepom Borrellom in  komisarko  za  notranje  zadeve  Ylvo
Johansson razpravljali o tem dramatičnem razvoju dogodkov ter o tem, kako se odzvati na
beloruske ukrepe in provokacije. Glasovanje o resoluciji bo v četrtek.
 
* * *
 
Dodatne informacije 
 
Razprava : v torek, 5. oktobra
 
Glasovanje in rezultati : v četrtek, 7. oktobra 
 
Postopek :  izjava podpredsednika Komisije  in visokega predstavnika za zunanjo in
varnostno politiko z  resolucijo
 
Več
Delegacija Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo
Brezplačno  multimedijsko gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Madžarski in poljski načrti za okrevanje niso bili
odobreni: poslanci želijo izvedeti več
 
Poslanke in poslanci bodo v sredo s komisarjema
Dombrovskisom in Gentilonijem razpravljali o madžarskem
in poljskem načrtu za okrevanje in odpornost.
 
Poslanke in poslanci  Evropskega parlamenta želijo izvedeti  ključne razloge za zamudo in
časovnico, po kateri namerava Komisija oba načrta odobriti. Podaljšanje roka za odobritev
poljskega načrta okrevanja se je izteklo 3. avgusta, za madžarski načrt pa 30. septembra.
 
Zaradi zaskrbljenosti glede razmer na področju vladavine prava v obeh državah, bodo poslanke
in poslanci Evropskega parlamenta verjetno poskušali zagotoviti, da bodo finančni interesi EU,
če bodo odobreni, ustrezno zaščiteni in da bo vzpostavljen trden nadzorni mehanizem. Poleg
tega  bodo  verjetno  govorili  tudi  o  tem,  kako  bi  diskriminacija  manjšin  na  Poljskem  in
Madžarskem  lahko  bila  v  nasprotju  z  načelom  pravične  in  enake  obravnave.
 
Ozadje
 
Instrument  za  okrevanje  in  odpornost  (RRF)  je  največji  gradnik  svežnja  spodbud  Next
Generation EU in začasnega kriznega instrumenta, namenjenega pomoči državam EU pri
spopadanju s posledicami pandemije COVID-19. Obsega 672,5 milijard evrov v obliki posojil in
nepovratnih sredstev. Doslej  je bilo predloženih 25 nacionalnih načrtov; Komisija jih je 20
odobrila, 18 pa jih je potrdil  tudi Svet. Nato je bilo že izplačano predhodno financiranje 16
državam članicam.
 
* * *
 
Dodatne informacije 
 
Razprava: v sredo, 6. oktobra 
 
Postopek: izjava Komisije brez resolucije
 
Več
Služba za raziskave Evropskega parlamenta: Načrti za okrevanje in odpornost - trenutno
stanje (september 2021)
Instrument za okrevanje in odpornost

Plenarno zasedanje

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

6 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210204IPR97105/parlament-odobril-672-5-milijarde-vreden-instrument-za-okrevanje-in-odpornost
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


Pregled Skrbniških skladov EU in instrument za
begunce v Turčiji 
 
Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta bodo
razpravljali in glasovali o resoluciji glede
zunajproračunskih skrbniških skladov EU za zunanjo
pomoč in instrumenta za begunce v Turčiji. 
 
Parlament  je  večkrat  izrazil  potrebo po okrepljenem parlamentarnem nadzoru  skrbniških
skladov EU in Izrednega instrumenta za begunce v Turčiji,  saj  se le-ti  delno financirajo iz
proračuna EU, niso pa del proračunskega postopka. Poslanke in poslanci menijo, da bi moral
biti Parlament tesneje vključen v pripravo in pogajanja glede prihodnjih skrbniških skladov EU,
oziroma glede njihovega podaljšanja,  kot  tudi  drugih  finančnih  instrumentov  na področju
zunanjega delovanja  EU.
 
Poslanke in poslanci menijo, da bi bilo treba zunanjo pomoč v celoti financirati iz proračuna EU
in  jo  dosledno  izvajati  ob  polnem spoštovanju  zakonodajnih,  proračunskih  in  nadzornih
pristojnosti  Parlamenta.
 
Povzetek osnutka poročila je na voljo tukaj. Celoten osnutek poročila je na voljo tukaj.
 
Besedilo bo obravnavano v torek in dano na glasovanje v sredo, rezultati pa bodo objavljeni v
četrtek.
 
* * *
 
Dodatne informacije
 
Postopkovna koda: 2020/2045(INI)
 
Razprava : v torek, 5. oktobra 2021 
 
Glasovanje: v sredo, 6. oktobra, rezultati glasovanja v četrtek, 7. oktobra 
 
Postopek: nezakonodajna pobuda
 
Več
Osnutek resolucije
Profil poročevalca Györgya HÖLVÉNYIA (EPP, Madžarska)
Profil poročevalca Janusza LEWANDOWSKEGA (EPP, Poljska)
Profil poročevalca Milana ZVERA (EPP, Slovenija)
Postopkovna mapa
Brezplačno  multimedijsko gradivo
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_SI.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/124715
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/23781
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96933
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2045(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk

