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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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Spoločná rozprava - Budúca obchodná stratégia a ľudské, sociálne a
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

29 «««I • Emisné limity necestných pojazdných strojov

Správa: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné
limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov

[2014/0268(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

34 À • Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce

Správa: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Správa o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce

[2015/2321(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

78 • Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Označovanie energetickej účinnosti

Správa: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec
pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

25 À • Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť
podnikov

Správa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Správa o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a
environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov

[2015/2038(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

Krátka prezentácia tejto správy:
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68 À • Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na
budúcnosť

Správa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Správa o novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na
budúcnosť

[2015/2105(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

23 À • Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ

Správa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Správa o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ

[2015/2340(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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