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Nadaljevanje  vala  prebežnikov  po  balkanski  poti  proti  Sloveniji  in  Avstriji,
sodelovanje s Turčijo in financiranje kriznih ukrepov, ki jih izvajajo države članice,
bodo glavne teme razprave s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in
predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v torek dopoldne ob
10. uri. 

Nova zakonodaja, ki jo bo Parlament sprejemal v torek, bo potnikom, ki si sami
sestavljajo turistične pakete na spletu,  zagotavljala enako varstvo kot  tistim, ki
sklenejo potovalne aranžmaje pri  turističnih agencijah. Poslanci so med drugim
dopolnili predlog z določilom, ki potnikom omogoča preklic nakupa, če bi se cena
pred potovanjem zvišala za več kot 8 odstotkov. Potniku bodo morale biti  pred
spletnim nakupom tudi  zagotovljene  jasne  standardne  informacije  o  paketu  in
organizatorju. 

S torkovim glasovanjem v Parlamentu bo sklenjen zakonodajni postopek za tako
imenovani telekomunikacijski sveženj. Z junijem 2017 bo ukinjeno gostovanje v
mobilnih omrežjih, zakonodaja pa prinaša tudi jasna pravila o dostopu do spleta.  

V sredo bo Parlament glasoval o predlogu uredbe, ki predvideva nov, poenostavljen
postopek odobritve dajanja na trg novih živil. Med predhodnimi pogajanji s Svetom o
končnem besedilu so poslanci dosegli natančnejšo opredelitev novih živil, ki med
drugim zajemajo hrano s spremenjeno molekularno strukturo, mikroorganizme, glive,
alge, živila, pridobljena iz celičnih ali tkivnih kultur in žuželke. 

Parlament bo v torek sprejemal resolucijo glede škandala s prirejanjem izpušnih
plinov  v  Volkswagnovih  dizelskih  motorjih.  Evropski  poslanci  so  sicer  že  pred
izbruhom škandala večkrat zahtevali, da bi morali preskusi avtomobilov za merjenje
izpustov potekati v realnih pogojih, saj so uradni podatki o porabi in izpustih precej
nižji od dejansko dosegljivih pri običajni uporabi vozil. 

Na glasovanju v sredo bo Parlament sprejemal direktivo o zmanjšanju nacionalnih
emisij za šest onesnaževal zraka. Ocene kažejo, da zaradi slabe kakovosti zraka v
EU vsako leto prezgodaj umre 400 tisoč ljudi, do leta 2030 pa bo problem povzročil
dodatnih 40 milijard stroškov.  

Predlog zakonodajne pobude, o katerem bodo poslanci glasovali v sredo, se med
drugim zavzema, da bi politične stranke vsaj 12 tednov pred evropskimi volitvami
imenovale svojega kandidata za predsednika Komisije.  

Predlog Komisije, o katerem bo Parlament razpravljal v ponedeljek in glasoval v
torek, predvideva, da bi si morale države članice izmenjevati podatke o davčnih
stališčih, ki jih izdajajo multinacionalkam. Zakonodajni predlog je posledica razkritij o
davčnih utajah v aferi Luxleaks. 

Parlament bo v torek sprejemal svoje stališče do sprememb sporazuma med EU in
Švico, po katerih bodo evropski državljani težje skrivali denar pred svojimi davčnimi
uprava na švicarskih bančnih računih. Z letom 2018 bo med EU in Švico namreč
začela veljati avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih rezidentov.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/plenary

Dodatne informacije
• Dnevni red plenarnega zasedanja
• Spored oddaj na EP Live
• Tiskovne konference in drugi dogodki
• EuroparlTV
• Spletna stran avdiovizualnega oddelka Evropskega parlamenta
• EP Newshub
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Migracije: razprava o Turčiji,  Balkanu in mejah s
Tuskom in Junckerjem 
 
Nadaljevanje  vala  prebežnikov  po  balkanski  poti  proti  Sloveniji  in  Avstriji,
sodelovanje s Turčijo in financiranje kriznih ukrepov, ki jih izvajajo države članice,
bodo glavne teme razprave s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in
predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v torek dopoldne ob
10. uri.
 
Poslanci bodo razpravljali tako o zasedanju Evropskega sveta, ki je bilo 15. oktobra v
Bruslju, kakor tudi o izrednem mini-vrhu, napovedanem za 25. oktober, ter o afriško-
evropskem srečanju na ravni predsednikov vlad in držav, ki bo 11. in 12. novembra v
Valletti na Malti.
 
Razprava: torek, 27. oktober
 
Izjavi Evropskega sveta in Komisije z razpravo
 
 
 
#refugees  #Turkey  @Frontex_EU#EUCO  #migrationEU  #WesternBalkansRoute
#refugeecrisis
 

 
Dodatne informacije
• Sklepi Evropskega sveta z zasedanja 15. oktobra 2015
• Komisija: Srečanje voditeljev vlad in držav o begunski krizi na Zahodnem Balkanu (v angleščini)
• Vrhunsko srečanje v Valletti na temo migracij, 11-12/11/2015
• EPRS: Možni odgovori EU na begunsko krizo (v angleščini)
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Paketna  potovanja:  nova  pravila  za  varstvo
spletnih  potrošnikov  
 
Nova zakonodaja, ki jo bo Parlament sprejemal v torek, bo potnikom, ki si sami
sestavljajo turistične pakete na spletu, zagotavljala enako varstvo kot tistim, ki
sklenejo potovalne aranžmaje pri turističnih agencijah. Poslanci so med drugim
dopolnili predlog z določilom, ki potnikom omogoča preklic nakupa, če bi se cena
pred potovanjem zvišala za več kot 8 odstotkov. Potniku bodo morale biti  pred
spletnim nakupom tudi  zagotovljene jasne standardne informacije  o  paketu in
organizatorju.
 
Besedilo predloga direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih je že
usklajeno s Svetom, kjer je bilo sprejeto 18. septembra, in posodablja sedaj veljavna
skupna  pravila  iz  leta  1990.  Odtlej  se  je  namreč  zaradi  nizkocenovnih  letalskih
prevoznikov in spletne trgovine vedenje potnikov pri načrtovanju ter nakupu potovanj
močno  spremenilo.  Po  mnenju  Komisije  naj  bi  nova  zakonodaja  omogočila  varstvo
dodatnih 120 milijonov potrošnikov, ki si svoje turistične pakete sestavijo sami, ne pri
agencijah.
 
Posodobljena pravila  med drugim prinašajo  širšo  opredelitev  turističnega paketa,  ki
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev (letalski prevoz, nastanitev,
najem avtomobila), tudi če jih je potnik rezerviral sam na spletu pri različnih ponudnikih, s
tem pa ima enake pravice kot potnik, ki mu je paket pripravil turistični agent.
 
Razprava: ponedeljek, 26. oktober
 
Glasovanje: torek, 27. oktober
 
Redni zakonodajni postopek (sporazum v drugi obravnavi)
 
#PackageTravel
 

 
Dodatne informacije
• Predlog direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih
• Sporočilo za javnost ob sklenitvi dogovora s Svetom (05.05.2015, v angleščini)
• Poročevalka Birgit Collin-Langen (ELS, Nemčija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
• Dodatne informacije (v angleščini)
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Internetna  nevtralnost  in  ukinitev  mobilnih
gostovanj
 
S torkovim glasovanjem v Parlamentu bo sklenjen zakonodajni postopek za tako
imenovani telekomunikacijski sveženj. Z junijem 2017 bo ukinjeno gostovanje v
mobilnih omrežjih, zakonodaja pa prinaša tudi jasna pravila o dostopu do spleta. 
 
Od 30. aprila 2016 bodo cene gostovanja znižane na:
 
- 5 centov za minuto pogovora;
 
- 2 centa za SMS;
 
- 5 centov za megabajt podatkov.
 
Od 15.  junija  2017  naprej  mobilni  operaterji  v  EU  ne  bodo  smeli  več  obračunavati
gostovanja za telefonske klice, pošiljanje sporočil SMS in uporabo mobilnega interneta.
 
Odprt dostop do interneta
 
Nova zakonodaja določa, da morajo ponudniki storitev dostopa do interneta obravnavati
ves promet enako, brez diskriminacije, omejevanja ali motenja ter ne glede na pošiljatelja
in prejemnika,  vsebino,  aplikacije,  storitve ali  opremo, ki  se uporablja.  Dostop lahko
omejijo le, če je za to izdan sodni nalog, oziroma jim to izrecno nalaga zakonodaja, za
preprečevanje preobremenjenosti omrežja, oziroma proti kibernetskim napadom.
 
Hitrost prenosa podatkov
 
Ponudniki interneta bodo morali uporabnikom dati jasno in razumljivo razlago minimalne,
običajno razpoložljive, maksimalne in oglaševane hitrosti prenosa podatkov v fiksnih in
mobilnih omrežjih. Pri večjih odstopanjih bo uporabnik lahko prekinil pogodbo, oziroma
zahteval odškodnino.
 
Razprava in glasovanje: torek, 27. oktober
 
Redni zakonodajni postopek (sporazum v drugi obravnavi)
 
Tiskovna konferenca: torek, 27. oktober ob 15:30
 
#netneutrality #roaming #telecoms #signlemarket #ecommunications
 

 
Dodatne informacije
• Priporočilo za sprejetje telekomunikacijskega svežnja
• Genetsko spremenjeni organizmi: kar morate vedeti
• Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (13.10.2015, v angleščini)
• Poročevalec Giovanni La Via (ELS, Italija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
• EPRS: Uvoz genetsko spremenjene hrane in možnosti izvzetja (v angleščini)
• Komisija: Več svobode državam članicam pri odločanju o uporabi GSO v hrani in krmi
• EPRS: Možnost držav, da omejijo ali prepovejo uporabo GSO (v angleščini)
• EPRS: Uvoz GSO in možnost držav, da omejijo ali prepovejo uporabo (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0093(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559479/EPRS_BRI%282015%29559479_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_sl.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569029
http://epthinktank.eu/2015/10/19/imports-of-gm-food-and-feed-right-of-member-states-to-opt-out-eu-legislation-in-progress/


Spodbujanje inovacij za nova živila 
 
V sredo bo Parlament glasoval o predlogu uredbe, ki predvideva nov, poenostavljen
postopek odobritve dajanja na trg novih živil. Med predhodnimi pogajanji s Svetom
o končnem besedilu so poslanci dosegli natančnejšo opredelitev novih živil, ki med
drugim zajemajo hrano s spremenjeno molekularno strukturo, mikroorganizme,
glive, alge, živila,  pridobljena iz celičnih ali  tkivnih kultur in žuželke.
 
Pogajalci so tudi vztrajali, da morajo pravila o novih živilih tudi jasno prepovedovati hrano
iz kloniranih živali, predvidevati nadzor uporabe nanomaterialov in omejevati poizkuse na
živalih.
 
Za nova živila se sicer štejejo vsa tista, ki se pred 15. majem 1997 v EU niso uporabljala
za prehrano.
 
Razprava in glasovanje: sreda, 28. oktober
 
Redni zakonodajni postopek (sporazum v prvi obravnavi)
 
#Novelfoods
 

 
Dodatne informacije
• Usklajeno besedilo predloga uredbe o novih živilih (v angleščini)
• Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (25.06.2015, v angleščini)
• Poročevalec James Nicholson (ECR, Velika Britanija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
• EPRS: Posodobitev pravil o novih živilih v koraku z napredkom znanosti (v angleščini)
• Študija o novih živilih (v angleščini)
• Avdiovizualno gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2014-0046+089-089+DOC+PDF+V0//EN
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI(2015)564383_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9c051023-d1a2-49e0-bd5f-87862c8974bf/Novel%20Foods.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2360


Škandal  VW:  poslanci  za  merjenje  izpustov  v
realnih  pogojih
 
Parlament bo v torek sprejemal resolucijo glede škandala s prirejanjem izpušnih
plinov v Volkswagnovih dizelskih motorjih.  Evropski  poslanci  so sicer že pred
izbruhom škandala večkrat zahtevali, da bi morali preskusi avtomobilov za merjenje
izpustov potekati v realnih pogojih, saj so uradni podatki o porabi in izpustih precej
nižji od dejansko dosegljivih pri običajni uporabi vozil.
 
V razpravi s komisarko za notranji trg Elżbieto Bieńkowsko na plenarnem zasedanju 6.
oktobra je veliko parlamentarcev izrazilo prepričanje, da škandal ogroža verodostojnost
celotne evropske avtomobilske industrije  in  pozvalo  Komisijo,  naj  čim prej  predpiše
testiranje  za merjenje  izpustov  med dejansko vožnjo.
 
Glasovanje: sreda, 28 . oktober
 
Resolucija ob vprašanju Komisiji za ustni odgovor
 
#Volkswagen #VWgate
 

 
Dodatne informacije
• Videoposnetek razprave (06.10.2015)
• Storify: razprava, ozadje in odzivi (06.10.2015, v angleščini)
• EPRS: Preizkusi avtomobilskih emisij: primer VW in ostali (v angleščini)
• EPRS: Zmanjševanje izpustov CO2 v prometu (v angleščini)
• Koraki v postopku (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/plenary/video?debate=1444136667210
http://sfy.co/p0xYT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569031
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2865(RSP)


Kakovost  zraka:  nove  nacionalne  zgornje  meje
emisij  
 
Na glasovanju v sredo bo Parlament sprejemal direktivo o zmanjšanju nacionalnih
emisij za šest onesnaževal zraka. Ocene kažejo, da zaradi slabe kakovosti zraka v
EU vsako leto prezgodaj umre 400 tisoč ljudi, do leta 2030 pa bo problem povzročil
dodatnih 40 milijard stroškov. 
 
Predlagana dopolnila Odbor za okolje se zavzemajo, da bi nacionalne zgornje meje emisij
od leta 2020 veljale tudi  za živo srebro (Hg) in določajo meje za emisije žveplovega
dioksida  (SO2),  dušikovih  oksidov  (NOx),  nemetanskih  hlapnih  organskih  spojin
(NMHOS), metana (CH4), amoniaka (NH3) in trdnih delcev (PM2,5), ki jih je treba doseči
do leta 2020 in do 2030.
 
Razprava in glasovanje: sreda, 28. oktober
 
Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
 
#AirQuality
 

 
Dodatne informacije
• Predlog poročila o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi

Direktive 2003/35/ES
• Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (15.07.2015; v angleščini)
• Poročevalka Julie Girling (ECR, Velika Britanija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
• EPRS: Zmanjšanje onesnaženosti zraka - nacionalne zgornje meje za onesnaževala
• Avdiovizualno gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0249+0+DOC+XML+V0//SL
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565910-Reducing-air-pollution-v3-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Search.aspx?cid=7db901d2-b0d9-489a-b36f-a27700dc3b52


Reforma volilne zakonodaje EU: vodilni kandidati
in volilni prag
 
Predlog zakonodajne pobude, o katerem bodo poslanci glasovali v sredo, se med
drugim zavzema, da bi politične stranke vsaj 12 tednov pred evropskimi volitvami
imenovale svojega kandidata za predsednika Komisije. 
 
Pobuda se zavzema tudi za uvedbo obveznega volilnega praga v državah z eno samo
volilno enoto, v katerih se uporablja sistem list in imajo več kot 26 poslanskih mest. Prag
ne bi smel biti nižji od 3 in ne višji od 5 odstotkov oddanih glasov. Prav tako bi morali imeti
možnost voliti vsi državljani EU, ki živijo v tujini, zato poslanci predlagajo, da bi morale vse
članice omogočati elektronsko in spletno ter poštno glasovanje.
 
V skladu  z  223.  členom Pogodbe  o  delovanju  EU  ima  Parlament  pravico  pripraviti
zakonodajni predlog določb o evropskih volitvah. Za sprejetje predloga ga mora Svet
potrditi  s soglasjem vseh držav članic.
 
Razprava: torek, 27. oktober
 
Glasovanje: sreda, 28. oktober
 
Zakonodajna pobuda
 
Tiskovna konferenca: sreda, 28. oktober ob 14.30
 
#EUelections #EUcitizens
 

 
Dodatne informacije
• Predlog poročila o reformi volilne zakonodaje Evropske unije
• Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (28.09.2015, v angleščini)
• Soporočevalka Danuta Hübner (ELS, Poljska)
• Soporočevalec Jo Leinen (S&D, Nemčija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
• EPRS: Reforma volilne zakonodaje EU (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0286+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20150929IPR94924/html/All-EU-citizens-living-abroad-should-vote-in-European-elections
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/4262/JO_LEINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2035(INL)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569025


Avtomatična  izmenjava  podatkov  o  davčnih
sporazumih  z  multinacionalkami
 
Predlog Komisije, o katerem bo Parlament razpravljal v ponedeljek in glasoval v
torek, predvideva, da bi si morale države članice izmenjevati podatke o davčnih
stališčih, ki jih izdajajo multinacionalkam. Zakonodajni predlog je posledica razkritij
o davčnih utajah v aferi Luxleaks.
 
Člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve so bili na seji 13. oktobra kritični do
predloga Komisije in dogovora ministrov za finance teden dni pred tem, kjer so še dodatno
"zmehčali"  prvotno predlagano besedilo.  Po mnenju parlamentarcev je EU zamudila
priložnost  za izboljšanje preglednosti.
 
Odbor je bil še posebej kritičen, ker so članice postavile Komisijo na stranski tir, saj razen
preverjanja skladnosti z direktivo, podatkov ne sme uporabljati v noben drug namen.
 
Poslanci bi  tudi želeli,  da bi  nova pravila veljala za vsa davčna stališča, ne samo za
davčna stališča in vnaprejšnje cenovne sporazume s čezmejnim učinkom, saj imajo lahko
takšne učinke tudi stališča, ki se nanašajo na izključno nacionalne transakcije.
 
Razprava: ponedeljek, 26. oktober
 
Glasovanje: torek, 27. oktober
 
Posvetovanje
 
Tiskovna konferenca: torek, 27. oktober ob 15.00
 
#luxleaks #TaxTransparency #taxrulings
 

 
Dodatne informacije
• Predlog poročila glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
• Sporočilo za javnost po glasovanju na odboru (13.10.2015)
• Davčna stališča s čezmejnim učinkom: Svet odobril pravila glede preglednosti (06.10.2015)
• Poročevalec Markus Ferber (ELS, Nemčija)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-560.586+01+NOT+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20151013IPR97373/html/Mandatory-exchange-of-tax-rulings-proposal-a-missed-opportunity%E2%80%9D-say-MEPs
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2015/10/06-cross-border-tax-rulings/
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/1917/MARKUS_FERBER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0068(CNS)


V Švici nič več bančne tajnosti za državljane EU 
 
Parlament bo v torek sprejemal svoje stališče do sprememb sporazuma med EU in
Švico, po katerih bodo evropski državljani težje skrivali denar pred svojimi davčnimi
uprava na švicarskih bančnih računih. Z letom 2018 bo med EU in Švico namreč
začela veljati avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih rezidentov.
 
Evropska  unija  in  Švica  sta  maja  2015 podpisali  sporazum o  avtomatični  izmenjavi
podatkov o finančnih računih s ciljem izboljšati mednarodno sodelovanje na davčnem
področju. Izmenjani podatki se ne nanašajo samo na dohodek v obliki obresti in dividend,
temveč tudi na stanje na računih in iztržke od prodaje finančnih sredstev.
 
Razprava: ponedeljek, 26. oktober
 
Glasovanje: torek, 27. oktober
 
Posvetovanje
 
#TaxTransparency #taxevasion #Swissbanks
 

 
Dodatne informacije
• Osnutek poročila o spremembi sporazuma med EU in Švico
• Poročevalec Jeppe Kofod (S&D, Danska)
• Zakonodajni postopek (v angleščini)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0271+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/124870/JEPPE_KOFOD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0076(NLE)


Ostale teme zasedanja
 
Na plenarnem zasedanju bodo poslanci razpravljali ali glasovali tudi o naslednjih
temah:
 
Razprava v ponedeljek, glasovanje v torek
 
Obdavčitev obresti prihrankov: razveljavitev direktive o davkih na prihranke (poročilo Scott
Cato),
 
Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje
ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (poročilo Schaake),
 
Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje (poročilo Goerens),
 
Razrešnica  za  leto  2013:  ARTEMIS,  EIT,  ENIAC,  Evropski  svet  in  Svet  (poročila
Czarnecki).
 
Razprava v ponedeljek, glasovanje v sredo
 
Evropska državljanska pobuda (poročilo Schöpflin).
 
Glasovanje v torek
 
Skupna kmetijska politika: razveljavitev zastarelih aktov (poročilo Siekierski),
 
Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Švedskem (poročilo Flašíková
Beňová),
 
Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji (poročilo Flašíková Beňová),
 
Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Poljskem (poročilo  Flašíková
Beňová).
 
Razprava v torek
 
Izjava Komisije - Delovni program Komisije za leto 2016,
 
Izjava Komisije - Perspektive in pregled strategije EU 2020,
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni
kohezijski politiki za obdobje 2014-2020.
 
 
 
Razprava v torek, glasovanje v sredo
 
Splošni  proračun  Evropske  unije  za  proračunsko  leto  2016  -  vsi  oddelki  (poročilo
Fernandes,  Deprez),
 
Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost (poročilo Soru),
 
Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (poročilo Jakovčić),
 
Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (poročilo Ruas),
 
Evropski  strukturni  in  investicijski  skladi  ter  dobro gospodarsko upravljanje (poročilo
Blanco López),
 
Sodišče Evropske unije:  povečanje  števila  sodnikov na Splošnem sodišču (poročilo
Marihno e  Pinto).
 
Glasovanje v sredo
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Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (poročilo Mato),
 
Razprava v sredo
 
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko - Razmere v Izraelu in Palestini,
 
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko - Razmere v Južnem Sudanu,
 
Vprašanji Svetu in Komisiji za ustni odgovor - Pametne meje,
 
Izjava Komisije - Koraki k dokončanju ekonomske in monetarne unije,
 
Izjava Komisije - Dostop do financiranja za MSP.
 
Razprava v sredo, glasovanje v četrtek
 
Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj -
Cepol (poročilo Gál),
 
Vprašanji  Svetu in  Komisiji  za ustni  odgovor  -  Nadaljnji  ukrepi  na podlagi  resolucije
Evropskega parlamenta z  dne 12.  marca 2014 o  elektronskem množičnem nadzoru
državljanov EU,
 
Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za
leto 2015 (poročilo Rosati),
 
Vprašanje  Svetu  za  ustni  odgovor  -  Priporočilo  Sveta  o  vključevanju  dolgotrajno
brezposelnih  na  trg  dela.
 
Razprava v četrtek
 
Vprašanje Komisiji za ustni odgovor - Predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v
Evropi.
 
 
 
Razprava in glasovanje v četrtek
 
Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega
letalstva (poročilo Foster),
 
Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (poročilo De Monte),
 
Vprašanje Komisiji  za ustni odgovor - Razvoj satelitske tehnologije, ki  bo omogočala
delovanje globalnih sistemov sledenja letalom.
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