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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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13.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

13 • Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na
obdobie po roku 2020

Vyhlásenie Komisie

[2018/2594(RSP)]

39 À • Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok
2016

Správa: Marco Valli (A8-0139/2018)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016

[2017/2190(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

50 À • Prezidentské voľby vo Venezuele

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

[2018/2695(RSP)]

24 • Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti
podvodom

Správa: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Správa o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti
podvodom

[2017/2216(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

10 À • Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“

Správa: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Správa o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa „podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9
ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach

[2017/2285(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

41 • Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2665(RSP)]



 

Krátka prezentácia týchto správ:
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51 • Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom
vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2696(RSP)]

42 À • Ochrana migrujúcich detí

Otázka na ústne zodpovedanie

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Komisia
Ochrana migrujúcich detí

[2018/2666(RSP)]

28 À • Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

Otázky na ústne zodpovedanie

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

[2017/2922(RSP)]

43 • Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Komisia
Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ

[2018/2668(RSP)]

5 À • Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v
EÚ

Správa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Správa o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a
kôz v EÚ

[2017/2117(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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40 À • Sloboda a pluralita médií v Európskej únii

Správa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Správa o slobode a pluralite médií v Európskej únii

[2017/2209(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)



štvrtok 3. mája 2018

 

 

09.00 – 11.20 h     

 

11.30 – 13.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 13.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

47 • Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu
k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie
Chorvátskej republiky k Európskej únii

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

8 ««« - Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie a jej členských štátov
protokolu k Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou
republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

20 « - Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam

Odporúčanie: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky N-(1-amino-3,3-
dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolným
opatreniam

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

17 « - Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam

Správa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky 1-(4-
kyanobutyl)-N-(2-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolným
opatreniam

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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38 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Výbor pre rozpočet

24 - Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

Správa: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

49 À - Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1

Návrhy uznesení

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

39 À - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016

Správa: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

50 À - Prezidentské voľby vo Venezuele

Návrhy uznesení

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčových sieťových infraštruktúrach“

Správa: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

42 À - Ochrana migrujúcich detí

Návrhy uznesení

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

Návrhy uznesení

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

Správa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

40 À - Sloboda a pluralita médií v Európskej únii

Správa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

 
Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku) 

Lehoty
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Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

 
 

streda 2. mája 2018

 

13.00 – 23.00 h

 

 

štvrtok 3. mája 2018

 

09.00 – 11.20 h
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Rada (vrátane odpovedí) :25 min

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :70 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajcovia (článok 52 ods. 2) (2 x 4 min) :8 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (3 x 1 min) :3 min

Autor (výbor) :5 min

Autori (politické skupiny) (6 x 2 min) :12 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (12 x 5 min) :60 min

Poslanci :194 min 30

PPE : 53 min 30, S&D : 46 min 30, ECR : 18 min 30, ALDE : 18 min, Verts/ALE : 14 min 30, GUE/NGL : 14
min, EFDD : 12 min 30, ENF : 10 min 30, NI : 6 min 30

Charles Michel, predseda vlády Belgicka :30 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Poslanci :75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 6 min, GUE/NGL : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30
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39 À • Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016  - Správa: Marco
Valli (A8-0139/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 25. apríla, 13.00 h

50 À • Prezidentské voľby vo Venezuele - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení streda 2. mája, 18.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 2. mája, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 2. mája, 21.00 h

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

streda 2. mája, 23.00 h

10 À • Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčových sieťových infraštruktúrach“  - Správa: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 25. apríla, 13.00 h

42 À • Ochrana migrujúcich detí - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2018 - B8-0016/2018)

- Návrhy uznesení streda 25. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 30. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 30. apríla, 14.00 h

28 À • Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách - Otázky na ústne zodpovedanie
(O-000040/2018 - B8-0017/2018)  (O-000041/2018 - B8-0018/2018)

- Návrhy uznesení streda 25. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 30. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 30. apríla, 14.00 h

5 À • Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ  - Správa: Esther Herranz
García (A8-0064/2018)

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

streda 25. apríla, 13.00 h

- Spoločné alternatívne návrhy uznesení pondelok 30. apríla, 13.00 h

40 À • Sloboda a pluralita médií v Európskej únii  - Správa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

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

streda 25. apríla, 13.00 h

- Spoločné alternatívne návrhy uznesení pondelok 30. apríla, 13.00 h
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49 À • Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1 - Návrhy uznesení

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. mája, 16.00 h

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

streda 2. mája, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok streda 2. mája, 16.00 h
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