
 

Napovednik zasedanja
Bruselj, 14. do 17. september 2020
 
Stanje v Uniji : predsednica Evropske komisije bo nagovorila
Evropski parlament 
Evropski poslanci bodo ocenjevali dosežke Evropske komisije pod vodstvom Ursule
von der Leyen zlasti v kontekstu odpravljanja  posledic koronavirusne pandemije in
gospodarske krize.
 
 
Glasovanje o sistemu lastnih virov bo odprlo pot za okrevanje po
COVID-19 krizi  
Poslanke in poslanci želijo pospešiti postopek, ki bo omogočal, da si EU izposodi 750
miljard evrov za načrt okrevanja "Naslednja generacija EU"
 
 
Glasovanje o krepitvi zmogljivosti mehanizma EU za civilno zaščito
po letu 2020 
Poslanke in poslanci bodo predlagali krepitev mehanizma Unije na področju civilne
zaščite, da bi se v prihodnje Evropska unija lahko bolje odzivala na izredne razmere
večjega obsega
 
 
Sredstva EU v podporo  najbolj prizadetim regijam zaradi
energetskega prehoda   
Poslanke in poslanci bodo glasovali o mandatu Parlamenta za pogajanja s Svetom
glede ustanovitve Sklada za pravičen prehod.
 
 
COVID-19: Nujnost usklajenih postopkov testiranj in klasifikacije
tveganj  v državah EU 
Poslanke in poslanci bodo razpravljali o premajhnem usklajevanju na področjih ocene
zdravstvenega stanja ter klasifikacije tveganj glede COVID-19 in posledicah za
schengensko območje.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sl/agenda/briefing/2020-09-14
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Kontakti 
 
 

Povezave
Dnevni red plenarnega zasedanja
Spored oddaj na EP Live
Tiskovne konference in drugi dogodki
EuroparlTV
EP Multimedia Centre
EP Newshub

Polona TEDESKO
Predstavnica za stike z mediji

(+32) 2 28 40731 (BXL)
polona.tedesko@europarl.europa.eu
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://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Stanje v Uniji : predsednica Evropske komisije bo
nagovorila Evropski parlament
 
Evropski poslanci bodo ocenjevali dosežke Evropske
komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen zlasti v
kontekstu odpravljanja  posledic koronavirusne pandemije
in gospodarske krize.
 
Ursula von der Leyen naj bi v svojem prvemu govoru o Stanju v Evropski uniji v sredo ob 9.15
predstavila dosežke Komisije pri  zmanjševanju posledic zdravstvene in gospodarske krize
zaradi pandemije COVID-19 ter svoje predloge za gospodarsko okrevanje, boj proti podnebnim
spremembah in glede položaja v evropski soseščini.
 
Vodje političnih skupin bodo ocenili delo Komisije in predstavili svoja stališča glede prednostnih
nalog Komisije za leto 20121.
 
Spletni seminar
 
Na predvečer plenarne razprave, v torek, 15. septembra, od 16.00 ure , bo potekal dveurni
dogodek v živo, na katerem bo podpredsednik Evropskega parlamenta Othmar Karasskupaj z
nekaterimi  predsedniki  odborov  razpravljal  o  prednostnih  nalogah  EU  in  odgovarjal  na
vprašanja in pobude državljanov ter civilne družbe. Več kot 150 dogodkov bo potekalo tudi v
državah članicah. Več informacij najdete na posebni tematski spletni strani o Stanju v Evropski
uniji.
 
Ozadje 
 
Razprava  o  stanju  v  Evropski  uniji  (SOTEU)  je  vsakoletni  dogodek  v  okviru  plenarnega
zasedanja,  namenjen  povečanju  transparentnosti  in  demokratičnosti  Unije,  saj  nazorno
prikazuje, kako Evropska komisija odgovarja njenim demokratično izvoljenim predstavnikom.
Gre torej za edinstveno priložnost, da se Evropska unija približa svojim državljanom.
 
V ospredju letošnje razprave bodo pomembna vprašanja,  kot  so okrevanje gospodarstva,
podnebne spremembe, brezposelnost mladih in migracije, ter najpomembnejši ukrepi in izzivi
tega leta. Med osrednjimi temami bodo tudi pravice državljanov in demokratični postopki.
 
Prva  razprava  o  Stanju  v  uniji  je  potekla  v  Strasbourgu  7.  septembra  2010  s  takratnim
predsednikom Evropske  komisije  Joséjem Manuelom Barrosom.
 
Dodatne informacije
 
Razprava : sreda, 16. septembra 
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/sl/program/
https://www.europarl.europa.eu/soteu/sl/program/


Novinarska konferenca : tbc
 
Več
Sporočilo uredništvom
Spletna stran o Stanju v Evropski uniji: program, dogodki in prenos v živo
Govor o stanju v Uniji – določanje smeri za prihodnje leto (Evropska komisija)
Video posnetek (Evropska Komisija)
Brezplačno multimedijsko gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200706IPR82715/poslanke-in-poslanci-za-mocnejso-vlogo-eu-pri-izboljsanju-javnega-zdravja
http://www.europarl.europa.eu/soteu/sl/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_sl
https://audiovisual.ec.europa.eu/sl/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Glasovanje o sistemu lastnih virov bo odprlo pot
za okrevanje po COVID-19 krizi 
 
Poslanke in poslanci želijo pospešiti postopek, ki bo
omogočal, da si EU izposodi 750 miljard evrov za načrt
okrevanja "Naslednja generacija EU"
 
Poslanke in poslanci so pohiteli in bodo že na septembrskem plenarnem zasedanju prednostno
obravnavali in glasovali o zakonodajnem mnenju glede sklepa o sistemu lastnih virov. To bo
omogočilo nadaljevanje postopka za sprejem tega temeljnega predpisa, ki bo omogočil Komisiji,
da na finančnih trgih zbere 750 miljard evrov za sklad za okrevanje.
 
Po glasovanju v parlamentu bo imel Svet EU odprto pot za čimprejšnji sprejem sklepa o sistemu
lastnih virov, ki ga bo potrebno nato v državah članicah EU tudi ratificirati. Ta dva koraka sta
potrebna za čimprejšnji začetek izvajanja načrta okrevanja.
 
Več informaciji je na voljo v osnutku poročila poročevalcev Joséja Manuela Fernandesa (EPP,
Portugalska) in Valérie Hayer (RENEW, Francija).
 
Ozadje 
 
Glasovanje o zakonodajnem mnenju je nujni korak, ki bo omogočil nadaljevanje postopka in
sprejem sklepa v Svetu EU ter njegovo ratifikacijo v 27 državah članicah. Sklep o lastnih virih je
pravna podlaga za zagotovaljanje virov prihodkov v proračun EU.
 
Novi sklep o lastnih virih bo služil tudi kot pravna podlaga, ki bo omogočala izposojanje sredstev
za financiranje instrumenta za okrevanje "Naslednja generacija EU" na finančnih trgih. Svet
sprejme sklep o lastnih virih s soglasjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Sklep, ki
naj bi hkrati z novim večletnim proračunom EU predvidoma začel veljati januarja 2021, morajo
ratificirati tudi parlamenti v vseh držav članic.
 
Dodatne informacije
 
Postopkovna koda : 2018/0135(CNS)
 
Razprava: v ponedeljek, 14. septembra
 
Glasovanje: v sredo, 16. septembra
 
Postopek: postopek posvetovanja
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2


Več
Osnutek poročila o Sistemu lastnih virov  Evropske unije
Sporočilo za medije po glasovanju na  odboru za proračun (01.09.2020)
Postopkovna mapa
Prihodnost financiranja in okrevanja Evropske unije : vloga parlamenta in naslednji koraki
Brezplačno multimedijsko gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Glasovanje o krepitvi zmogljivosti mehanizma
EU za civilno zaščito po letu 2020
 
Poslanke in poslanci bodo predlagali krepitev mehanizma
Unije na področju civilne zaščite, da bi se v prihodnje
Evropska unija lahko bolje odzivala na izredne razmere
večjega obsega
 
Mehanizem Unije  na  področju  civilne  zaščite  je  uspešno  pomagal  državam članicam pri
reševanju človeških življenj. Vendar pa je koronavirusna pandemija pokazala, da v primerih,
kadar je večje število držav članic prizadetih istočasno, obstoječi ustroj kiznega upravljanja ne
zadošča.  Poslanke  in  poslanci  bodo  glasovali  o  okrepitvi  vloge  Evropske  unije  v  okviru
mehanizma RescEU, tako da države članice v kriznih razmerah ne bi bile odvisne le od lastnih
sredstev in prostovoljne pomoči. V pogajanjih, ki trenutno potekajo o pororačunu EU in Skladu
za okrevanje, Parlament podpira znatno povečanje sredstev v primerjavi s predlogom Komisije.
 
Razprava bo potekala v ponedeljek, glasovanje v sredo.
 
Ozadje
 
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil ustanovljen leta 2013 z namenom izboljšanja
sodelovanja med državami članicami pri preventivi, pripravljenosti in odzivu v primeru izrednih
razmer. V primeru izrednih razmer velikih razsežnosti, ki jih država sama ne more uspešno
reševati, lahko le-ta preko mehanizma Unije zaprosi za prostovoljno pomoč drugih držav.
 
Leta 2019 je bil  ustanovljen RescEU, ki  omogoča, da EU neposredno pomaga prizadetim
državam članicam, kadar so njihove nacionalne zmogljivosti preobremenjene. Letala za gašenje
požarov in helikopterji RescEU so pomagali državam članicam pri reševanju življenj po potresih,
orkanih,  poplavah  ali  gozdnih  požarih,  vključno  s  pomočjo  pri  evakuaciji  več  kot  75  000
državljanov EU  med koronavirusno krizo. Zdravstvena oprema, kot so na primer ventilatorji,
osebna zaščitna oprema, zdravila in laboratorijski material, so bili dostavljeni preko RescEU v
podporo nacionalnim zdravstvenim službam med pandemijo.
 
Dodatne informacije
 
Postopkovna koda: 2019/0070(COD) 
 
Razprava: v ponedeljek, 14. septembra
 
Glasovanje: v sredo, 16. septembra
 
Postopek: redni zakonodajni postopek
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_sl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_sl
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Več
Osnutek poročila o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
Poročevalec Nikos ANDROULAKIS (SD, Grčija)
Postopkovna mapa
Predlog Evropske komisije o spremembah mehanizma Unije na področju civilne zaščite
(02.06.2020)
Sporočilo za javnost Evropskega parlamenta : Dolgoročni proračun EU je treba izboljšati, če
naj ga Parlament odobri (23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_SL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_SL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200722IPR83804/dolgorocni-proracun-eu-je-treba-izboljsati-ce-naj-ga-parlament-odobri
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200722IPR83804/dolgorocni-proracun-eu-je-treba-izboljsati-ce-naj-ga-parlament-odobri


Sredstva EU v podporo  najbolj prizadetim
regijam zaradi energetskega prehoda  
 
Poslanke in poslanci bodo glasovali o mandatu Parlamenta
za pogajanja s Svetom glede ustanovitve Sklada za
pravičen prehod.
 
Pomembna vprašanja, ki jih osnutek poročila obravnava, vključujejo mehanizem ekološkega
nagrajevanja  (dopolnilo  številka  22),  predlog  za  stopnjo  sofinanciranja  do  85% stroškov
upravičenih projektov,  prostovoljni  prenos sredstev iz  drugih kohezijskih skladov,  kot  tudi
razširitev možnosti  za uporabo sredstev sklada.
 
Da bi se pogajanja s Svetom lahko čimprej začela, odbor za regional razvoj predlaga, da se
tako o osnutku poročila kot tudi o mandatu za pogajanja glasuje neposredno na plenarnem
zasedanju. Če bi parlament zavrnil predlog odbora o začetku pogajanj, se o poročilu lahko
glasuje šele na naslednjem plenarnem zasedanju, kar pomeni da je treba začetek pogajanj med
Parlamentom, Svetom in Komisijo prestaviti ( 71. člen poslovnika Parlamenta ).
 
Ozadje
 
Komisija je 14. januarja 2020 objavila zakonodajni predlog za ustanovitev Sklada za pravičen
prehod. Sklad je namenjen regijam, ki jih bo energetski prehod najbolj prizadel , za odpravljanje
socialno-ekonomskih posledic tega prehoda. Gre za prvi zakonodajni predlog, ki se nanaša na
prednostne naloge iz zelenega dogovora. Konec maja 2020 je Komisija vložila spremenjeni
predlog,  v katerem je predlagala znatno povečanje sredstev sklada.
 
Dodatne informacije 
 
Postopkovna koda : 2020/0006(COD) 
 
Glasovanje : o dopolnilih v torek, 15. septembra; končno glasovanje v sredo, 16. septembra;
razglasitev rezultatov končnega glasovanja v četrtek, 17. septembra ob 8.30. 
 
Postopek : redni zakonodajni postopek, prvo branje
 
 
Več
Osnutek poročila
Sporočilo za medije po glasovanju v odboru (08.07.2020)
Profil poročevalca Manolisa KEFALOGIANNISA (EPP, Grčija)
Postopkovna mapa
Raziskovalna služba Evropskega parlamenta - Sklad za pravičen prehod (03.07.2020)
Brezplačno multimedijsko gradivo
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_SL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM%3A2020%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM%3A2020%3A460%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM%3A2020%3A460%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: Nujnost usklajenih postopkov testiranj
in klasifikacije tveganj  v državah EU
 
Poslanke in poslanci bodo razpravljali o premajhnem
usklajevanju na področjih ocene zdravstvenega stanja ter
klasifikacije tveganj glede COVID-19 in posledicah za
schengensko območje.
 
V razpravi bo poudarjeno, da je treba tendenco, ki se trenutno pojavlja v več državah članicah,
da se posamezne države EU razglasijo  za rdeča območja in  meje zaprejo,  nadomestiti  z
usklajenim pristopom na ravni  EU.
 
Poslanke in  poslanci  se bodo najverjetneje dotaknili  tudi  vprašanja pomanjkanja skupnih
standardov pri štetju primerov obolelih s COVID-19 ter pozvali k uskladitvi postopkov testiranj.
Pogostost testiranj v državah EU se trenutno giblje v vrednosti od 173 do 6000 na 100.000
prebivalcev tedensko.
 
Razprava bo potekala v torek od 14.30 do 15.30. Glasovanje o resoluciji bo v četrtek.
 
Dodatne informacije
 
Razprava : v torek, 15. septembra 
 
Glasovanje : v četrtek, 17. septembra 
 
Postopek : nezakonodajna resolucija
 
Več
Sporočilo za medije po razpravi na  odboru (02.09.2020)
Najnovejše informacije Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni o COVID-
19 za države EU/EEA in Združeno kraljestvo
Spletna stran Evropskega parlamenta o COVID-19
Orodje “Reopen Europe” : posodobljene informacije za potovanja za vse države članice
Koronavirus: Komisija predlaga večjo jasnost in predvidljivost ukrepov, ki omejujejo prosto
gibanje v Evropski uniji (4.09.2020)
Parlament poziva k hitri ponovni vzpostavitvi prostega prehajanja meja (19.06.2020)
COVID-19: Evropska komisija predstavila evropski usklajen odziv v boju proti gospodarskemu
vplivu koronavirusa (13.03.2020)
Brezplačno multimedijsko gradivo
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/odziv-eu-na-izbruh-koronavirusa
https://reopen.europa.eu/sl/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200615IPR81222/parlament-poziva-k-hitri-ponovni-vzpostavitvi-prostega-prehajanja-meja
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

