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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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08.30 – 12.50 h     

 

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

 

13.00 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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08.30 – 12.50 h Rozpravy

13.00 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

52 • Bilancia holandského predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2016/2709(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

50 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2016

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

Odporúčanie: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou
a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

[2015/0199(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

29 «««I - Emisné limity necestných pojazdných strojov

Správa: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[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)

[2015/2321(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Správa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

68 À - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť

Správa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod



 

15.00 – 23.00 h     

2 2utorok 5. júla 2016

585.204/OJ 585.204/OJ

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

Správa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

26 À • Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred
predložením návrhu Komisie

Správa: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu
pred predložením návrhu Komisie

[2015/2353(INI)]

Výbor pre rozpočet

56 À • Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE
2)

Správa: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo
účinku

[2016/2038(INI)]

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo
účinku (TAXE 2)

21 À«««I • Európska pohraničná a pobrežná stráž

Správa: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej
stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a
rozhodnutie Rady 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

55 À«««II • Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

Odporúčanie do druhého čítania: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice
Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne
bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

47 À • Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020

Vyhlásenie Komisie

[2016/2695(RSP)]



Spoločná rozprava - Námorné a rybárske agentúry

 
Koniec spoločnej rozpravy
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20 À«««I • Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná
bezpečnostná agentúra

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

22 À«««I • Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Správa: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného
hospodárstva Spoločenstva

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Výbor pre rybárstvo

62 «««I • Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu
pre boj proti podvodom (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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