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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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09.00 – 12.20 h     

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 12.20 h Rozpravy

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

51 • Program činností slovenského predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2016/2710(RSP)]

71 À • Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017

Vyhlásenie Komisie

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie

Odporúčanie: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane
druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách
účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

58 - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015

Správa: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016:
pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Výbor pre rozpočet

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

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

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

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

77 À«««I - Označovanie energetickej účinnosti

Správa: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

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

Správa: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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20 À«««I - Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

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

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

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016,
B8-0860/2016, B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016,
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Rozprava: 08/06/2016)

81 À - Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide
o Bielorusko

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15.00 – 23.00 h     
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92 À - Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje
a oprávnené záväzky

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Správa: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade k 71. zasadnutiu Valného
zhromaždenia Organizácie Spojených národov

[2016/2020(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

88 • Ochrana oznamovateľov

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2016/2806(RSP)]

86 • Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre
bankový dohľad

Vyhlásenie Komisie

[2016/2804(RSP)]

82 À • Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách

[2016/2708(RPS)]
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