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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 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

74 À«««I • Hodnotenie zdravotníckych technológií

Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych
technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

69 • Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

Otázka na ústne zodpovedanie

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Komisia
Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

[2018/2851(RSP)]

84 À • Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy

Vyhlásenie Komisie

[2018/2689(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

37 À • Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie
dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

Otázka na ústne zodpovedanie

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom
ústupu od sprostredkovania

[2017/2772(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

86 À • Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny

Vyhlásenie Komisie

[2018/2720(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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11.30 – 12.00 h     Slávnostná schôdza

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 12.00 h Slávnostná schôdza

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

23 • Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2771(RSP)]

64 • Príhovor prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića

76 - Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

Správa: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

[2018/2069(IMM)]

Výbor pre právne veci

59 «««I - Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc
členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých
štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých
štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Výbor pre právne veci

31 ««« - Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na
Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

Odporúčanie: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody o vedeckej a technickej
spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti
Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

75 ««« - Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou

Odporúčanie: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
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73 « - Začlenenie talianskej obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia
Únie

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o
začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do
územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

56 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001
NL/Finančné služby

Správa: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Výbor pre rozpočet

17 À«««I - Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb

Správa: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym
opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom
na meniace sa podmienky na trhu

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

57 À - Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja
predvstupovej pomoci a posilnenie nástroja európskeho susedstva a humanitárnej pomoci pre iné
naliehavé akcie

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018,
oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA
II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a
úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou
WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Výbor pre rozpočet
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48 À • Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom
na ľudské práva

Otázky na ústne zodpovedanie

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
Rada
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
Komisia
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

[2018/2763(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

70 • Podpora EÚ pre UNRWA po stiahnutí finančnej podpory pre UNRWA zo strany
USA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situácia v Jemene

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

[2018/2853(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

66 À«««I • Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

Správa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné
normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť
integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

15 « • Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH

Správa: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o
harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty,
a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



 
Koniec spoločnej rozpravy

6 6utorok 2. októbra 2018
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11 À« • Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o
sadzby dane z pridanej hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

89 À • Rozmach neofašistického násilia v Európe

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2869(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na druhej októbrovej schôdzi

47 • Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

Otázky na ústne zodpovedanie

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Výbor pre petície
Rada
Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Výbor pre petície
Komisia
Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

[2018/2767(RSP)]



streda 3. októbra 2018

 

 

09.00 – 10.00 h     

 

10.00 – 12.30 h     

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.00 h Rozpravy

10.00 – 12.30 h Rozpravy

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

68 À • Právny štát v Rumunsku

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2844(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na prvej novembrovej schôdzi

19 • Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH

Správa: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

62 « - DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej
reakcie

Správa: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej
povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na
podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

63 « - Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

Správa: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej
spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

74 À«««I - Hodnotenie zdravotníckych technológií

Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



 

15.00 – 23.00 h     

8 8streda 3. októbra 2018
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66 À«««I - Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

Správa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

11 À« - Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

84 À - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy

Návrh uznesenia

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery
prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

Návrhy uznesení

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny

Návrh uznesenia

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Správa: Axel Voss (A8-0320/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie
pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

30 À«««I • Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní
príkazov na zaistenie a konfiškáciu

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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28 À«««I • Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných
ako osobných údajov v Európskej únii

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

78 • Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2860(RSP)]

72 • Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych
orgánov

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2854(RSP)]

85 À • Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2018/2747(RSP)]



štvrtok 4. októbra 2018

 

 

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

65 • Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

Správa: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Správa o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

[2017/2278(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

80 À • Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97

Spoločný návrh uznesenia B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018,
B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda
Mansúra

Spoločný návrh uznesenia B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018,
B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej
oblasti Sin-ťiang

Spoločný návrh uznesenia B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018,
B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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

65 - Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

Správa: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

16 À«««I - Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Správa: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

15.00 – 16.00 h     
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30 À«««I - Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

28 À«««I - Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

48 À - Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Návrhy uznesení

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situácia v Jemene

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018,
B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

Návrh uznesenia

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a
environmentálny vplyv chovu brojlerov

Otázka na ústne zodpovedanie

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Komisia
Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu
brojlerov

[2018/2858(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na druhej októbrovej schôdzi



 

 
Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku) 

Lehoty

12 12
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Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 1. októbra 2018

 

17.00 – 23.00 h

 

 

utorok 2. októbra 2018

 

09.00 – 11.20 h

 

15.00 – 23.00 h

 

13 13Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)
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Komisia (vrátane odpovedí) :35 min

Spravodajca :6 min

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

Autor (výbor) :5 min

Autori (politické skupiny) (4 x 2 min) :8 min

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

Poslanci :150 min

PPE : 40 min 30, S&D : 35 min, ECR : 15 min, ALDE : 14 min, Verts/ALE : 11 min, GUE/NGL : 11 min,
EFDD : 9 min 30, ENF : 8 min, NI : 6 min

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :74 min 30

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, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

Rada (vrátane odpovedí) :20 min

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :20 min

Komisia (vrátane odpovedí) :35 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Autori (výbory) (3 x 2 min) :6 min

Autori (výbory) :5 min

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

Poslanci :225 min

PPE : 62 min 30, S&D : 54 min, ECR : 22 min, ALDE : 20 min 30, Verts/ALE : 16 min 30, GUE/NGL : 16
min, EFDD : 13 min 30, ENF : 11 min 30, NI : 8 min 30



streda 3. októbra 2018

 

09.00 – 10.00 h

 

10.00 – 12.30 h

 

15.00 – 23.00 h

 

 

štvrtok 4. októbra 2018

 

09.00 – 11.50 h
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Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Vasilica Viorica Dăncilă, predsedníčka vlády Rumunska (vrátane
odpovedí)

:5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :21 min

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

Jüri Ratas, estónsky premiér (vrátane odpovedí) :30 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Poslanci :74 min 30

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, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

Rečník v rámci tematickej rozpravy :4 min

Rada (vrátane odpovedí) :25 min

Komisia (vrátane odpovedí) :50 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (5 x 1 min) :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :225 min

PPE : 62 min 30, S&D : 54 min, ECR : 22 min, ALDE : 20 min 30, Verts/ALE : 16 min 30, GUE/NGL : 16
min, EFDD : 13 min 30, ENF : 11 min 30, NI : 8 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :20 min

Spravodajca :6 min

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

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 135) :1 min

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

Poslanci :60 min 30

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



15.00 – 16.00 h
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Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Autor (výbor) :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, Verts/ALE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lehoty

 
 

pondelok 1. októbra 2018

 

 

utorok 2. októbra 2018

 

16 16Lehoty
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74 À • Hodnotenie zdravotníckych technológií  - Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie pondelok 1. októbra, 19.00 h

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

utorok 2. októbra, 19.00 h

84 À • Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy - Vyhlásenie Komisie

- Návrh uznesenia streda 26. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 1. októbra, 19.00 h

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

utorok 2. októbra, 16.00 h

37 À • Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom
ústupu od sprostredkovania - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Návrhy uznesení streda 26. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 1. októbra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 1. októbra, 20.00 h

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

utorok 2. októbra, 16.00 h

86 À • Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny - Vyhlásenie Komisie

- Návrh uznesenia streda 26. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 1. októbra, 19.00 h

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

utorok 2. októbra, 16.00 h

17 À • Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb  - Správa: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 26. septembra, 13.00 h

57 À • Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja
predvstupovej pomoci a posilnenie nástroja európskeho susedstva a humanitárnej pomoci pre iné
naliehavé akcie   - Správa: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 28. septembra, 12.00 h

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

pondelok 1. októbra, 19.00 h

48 À • Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva -
Otázky na ústne zodpovedanie (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Návrhy uznesení utorok 2. októbra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 3. októbra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 3. októbra, 13.00 h

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

streda 3. októbra, 19.00 h



 

streda 3. októbra 2018
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71 À • Situácia v Jemene - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení pondelok 1. októbra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 3. októbra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 3. októbra, 13.00 h

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

streda 3. októbra, 19.00 h

66 À • Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá  - Správa: Miriam Dalli
(A8-0287/2018)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 26. septembra, 13.00 h

11 À • Sadzby dane z pridanej hodnoty  - Správa: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 26. septembra, 13.00 h

89 À • Rozmach neofašistického násilia v Európe - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesení streda 17. októbra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 22. októbra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 22. októbra, 20.00 h

68 À • Právny štát v Rumunsku - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesení streda 7. novembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 12. novembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 12. novembra, 20.00 h

16 À • Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)  - Správa: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 26. septembra, 13.00 h

30 À • Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu  - Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 26. septembra, 13.00 h

28 À • Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii  - Správa: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 26. septembra, 13.00 h

85 À • Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ - Vyhlásenie Komisie

- Návrh uznesenia streda 26. septembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 1. októbra, 19.00 h
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80 À • Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 1. októbra, 20.00 h

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

streda 3. októbra, 13.00 h

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

streda 3. októbra, 14.00 h

81 À • Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 1. októbra, 20.00 h

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

streda 3. októbra, 13.00 h

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

streda 3. októbra, 14.00 h

82 À • Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 1. októbra, 20.00 h

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

streda 3. októbra, 13.00 h

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

streda 3. októbra, 14.00 h

79 À • Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu
brojlerov - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Návrhy uznesení streda 17. októbra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 22. októbra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 22. októbra, 20.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v utorok piatok 28. septembra, 12.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v stredu pondelok 1. októbra, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 2. októbra, 19.00 h

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

streda 3. októbra, 19.00 h
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