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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

À = Lehoty    ´ = Lehoty na požiadanie    6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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17.00 – 21.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

12 À«««I • Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej
komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT)

Správa: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej
komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady
(ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č.
520/2007

[2016/0187(COD)]

Výbor pre rybárstvo

22 À • Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v
EÚ

Správa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Správa o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom
sektore v EÚ

[2017/2008(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

10 À • Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v
rozvojových krajinách

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v
rozvojových krajinách

[2016/2324(INI)]

Výbor pre rozvoj

30 À • Boj proti počítačovej kriminalite

Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Správa o boji proti počítačovej kriminalite

[2017/2068(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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48 À • Politické vzťahy EÚ s ASEAN

Správa: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Správa o politických vzťahoch EÚ s ASEAN

[2017/2026(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

59 À • Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

[2017/2847(RSP)]

59 À - Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Návrhy uznesení

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Správa: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o
obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

[2017/0013(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12 À«««I - Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie
atlantických tuniakov (ICCAT)

Správa: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Výbor pre rybárstvo

22 À - Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ

Správa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

10 À - Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Výbor pre rozvoj

30 À - Boj proti počítačovej kriminalite

Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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48 À - Politické vzťahy EÚ s ASEAN

Správa: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

60 À • Situácia v Moldavsku

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/2848(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na budúcej schôdzi

50 À • Ukončenie manželstiev maloletých

Otázka na ústne zodpovedanie

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Ukončenie manželstiev maloletých

[2017/2663(RSP)]

68 • Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/2874(RSP)]

35 À • Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)

Otázky na ústne zodpovedanie

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č.
261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2876(RSP)]

72 À • Námietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k
nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností
narúšajúcich endokrinný systém

[2017/2872(RSP)]
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36 À«««I • Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

Správa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

37 À«««I • Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo
z prístavov členských štátov

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do
prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do
prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

38 À«««I • Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro
a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave

Správa: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v
záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných
plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
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09.00 – 11.50 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 22.00 h Rozpravy

15 • Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK

Odporúčanie: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v
mene Európskej únie

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

54 « - Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej
republike a Rumunsku

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis
týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

58 « - Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike

Správa: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii
vozidiel v Českej republike

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

57 « - Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku

Správa: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických
údajov v Portugalsku

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

56 « - Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku

Správa: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických
údajov v Grécku

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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36 À«««I - Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

Správa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

37 À«««I - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských
štátov

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

38 À«««I - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných
vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave

Správa: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

72 À - Námietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES)
č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

Návrh uznesenia

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré
obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené

Návrh uznesenia

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a
krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-
44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené

Návrh uznesenia

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Ukončenie manželstiev maloletých

Návrh uznesenia

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)

Návrh uznesenia

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15.00 – 22.00 h     
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80 • Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v
Katalánsku

Vyhlásenie Komisie

[2017/2888(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

63 • Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ

Tematická rozprava (článok 153a)

[2017/2866(RSP)]

42 • Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016

[2017/2765(RSP)]

Za prítomnosti predsedu Dvora audítorov Klausa-Heinera Lehneho

24 ««« • Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra

Odporúčanie: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Odporúčanie k návrhu nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely
zriadenia Európskej prokuratúry

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

70 • Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“)

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2873(RSP)]

71 • Bezpečnosť na európskych cestách

Otázka na ústne zodpovedanie

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Komisia
Bezpečnosť na európskych cestách

[2017/2875(RSP)]



štvrtok 5. októbra 2017

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

52 À • Väzenské systémy a podmienky

Správa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Správa o väzenských systémoch a podmienkach

[2015/2062(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

65 À • Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách

Spoločný návrh uznesenia B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017,
B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017,
B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a
Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu

Spoločný návrh uznesenia B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017,
B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situácia na Maldivách

Spoločný návrh uznesenia B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017,
B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

24 ««« - Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra

Odporúčanie: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

52 À - Väzenské systémy a podmienky

Správa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



15.00 – 16.00 h
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73 • Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Otázka na ústne zodpovedanie

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Komisia
Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo

[2017/2877(RSP)]



 

 
Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku) 

Lehoty
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Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 2. októbra 2017

 

17.00 – 21.00 h

 

 

utorok 3. októbra 2017

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h
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Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Spravodajca :6 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Spravodajcovia (článok 52 ods. 2) (4 x 4 min) :16 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :105 min

PPE : 27 min, S&D : 24 min, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 7 min, ENF : 6 min 30, NI : 4 min

Rada (vrátane odpovedí) :15 min

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :25 min

Komisia (vrátane odpovedí) :30 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (2 x 1 min) :2 min

Autori (výbory) (3 x 5 min) :15 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (7 x 5 min) :35 min

Poslanci :225 min

PPE : 61 min 30, S&D : 54 min 30, ECR : 22 min 30, ALDE : 20 min 30, GUE/NGL : 16 min 30, Verts/ALE :
16 min, EFDD : 13 min 30, ENF : 13 min, NI : 7 min



streda 4. októbra 2017

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 22.00 h

 

 

štvrtok 5. októbra 2017

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 16.00 h
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Rada (vrátane odpovedí) :15 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min, ENF : 6 min, NI : 3 min 30

Rada (vrátane odpovedí) :15 min

Komisia (vrátane odpovedí) :40 min

Predseda Dvora audítorov (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajca :6 min

Rečník v rámci tematickej rozpravy :4 min

Autor (politická skupina) :2 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (4 x 5 min) :20 min

Poslanci :225 min

PPE : 61 min 30, S&D : 54 min 30, ECR : 22 min 30, ALDE : 20 min 30, GUE/NGL : 16 min 30, Verts/ALE :
16 min, EFDD : 13 min 30, ENF : 13 min, NI : 7 min

Komisia (vrátane odpovedí) :20 min

Spravodajca :6 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 135) :1 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135) (3 x 2 min) :6 min

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Autor (politická skupina) :2 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :30 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, ECR : 3 min, ALDE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, Verts/ALE : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lehoty

 
 

pondelok 2. októbra 2017

 

 

utorok 3. októbra 2017
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12 À • Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie
atlantických tuniakov (ICCAT)  - Správa: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 27. septembra, 13.00 h

22 À • Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ  - Správa: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

streda 27. septembra, 13.00 h

10 À • Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách  - Správa:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

streda 27. septembra, 13.00 h

30 À • Boj proti počítačovej kriminalite  - Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

streda 27. septembra, 13.00 h

48 À • Politické vzťahy EÚ s ASEAN  - Správa: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

štvrtok 28. septembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

pondelok 2. októbra, 19.00 h

59 À • Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

- Návrhy uznesení štvrtok 28. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení piatok 29. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení piatok 29. septembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

pondelok 2. októbra, 17.00 h

34 À • Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach  -
Správa: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 27. septembra, 13.00 h

60 À • Situácia v Moldavsku  - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku

Návrhy uznesení

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení

 Spoločné návrhy uznesení



 

streda 4. októbra 2017
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50 À • Ukončenie manželstiev maloletých - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Návrh uznesenia streda 27. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 3. októbra, 16.00 h

35 À • Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) - Otázky na ústne zodpovedanie
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Návrh uznesenia streda 27. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 3. októbra, 16.00 h

72 À • Námietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č.
1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 3. októbra, 16.00 h

36 À • Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode  - Správa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 27. septembra, 13.00 h

37 À • Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov
- Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 27. septembra, 13.00 h

38 À • Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných
plavidiel v pravidelnej preprave  - Správa: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 27. septembra, 13.00 h

74 À • Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú
geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené - Návrh uznesenia

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 3. októbra, 16.00 h

75 À • Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej
zložené alebo vyrobené - Návrh uznesenia

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 3. októbra, 16.00 h
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Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
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52 À • Väzenské systémy a podmienky  - Správa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

streda 27. septembra, 13.00 h

65 À • Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 2. októbra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 14.00 h

66 À • Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára
Mykolu Semenu

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 2. októbra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 14.00 h

67 À • Situácia na Maldivách

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 2. októbra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 14.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v utorok piatok 29. septembra, 12.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v stredu pondelok 2. októbra, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 3. októbra, 19.00 h

- Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských
práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 4. októbra, 19.00 h


	pondelok 2. októbra 2017
	17.00 – 21.00 h     
	Krátka prezentácia týchto správ:


	utorok 3. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h     
	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 23.00 h     
	Spoločná rozprava - Bezpečnosť osobných lodí 


	streda 4. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 22.00 h     

	štvrtok 5. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h     
	Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 16.00 h

	Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)
	pondelok 2. októbra 2017
	17.00 – 21.00 h

	utorok 3. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 23.00 h

	streda 4. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 22.00 h

	štvrtok 5. októbra 2017
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 16.00 h


	Lehoty
	pondelok 2. októbra 2017
	utorok 3. októbra 2017
	streda 4. októbra 2017
	štvrtok 5. októbra 2017
	Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
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