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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 – 10.00 h     

 

10.00 – 12.30 h     

 

13.00 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.00 h Rozpravy

10.00 – 12.30 h Rozpravy

13.00 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

185 À • Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti
zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v
Európskej únii

Vyhlásenie Komisie

[2018/2619(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

195 • Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o
budúcnosti Európy

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve
pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

Odporúčanie: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi
Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky
na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

62 ««« - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou:
rybolovné možnosti a finančný príspevok

Odporúčanie: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a
finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou
republikou

[2017/0223(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

157 ««« - Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri
poľnohospodárskych výrobkoch

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou
a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych
výrobkoch

[2017/0259(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod
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177 - Európska stratégia podpory bielkovinových plodín

Správa: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

149 À«««I - Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z
lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030

Správa: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 11/09/2017, hlasovanie: 13/09/2017)

148 À«««I - Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej
dohody

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 13/06/2017, hlasovanie: 14/06/2017)

181 À«««I - Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií

Správa: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych
politických strán a európskych politických nadácií

[2017/0219(COD)]

Výbor pre ústavné veci

34 À«««I - Energetická hospodárnosť budov

Správa: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o
energetickej hospodárnosti budov

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

45 À - Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu

Správa: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

187 À - Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ

Správa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

167 À - Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora

Návrhy uznesení

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15.00 – 23.00 h     
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35 À - Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho
rozvojového fondu

Správa: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Výbor pre rozvoj

176 À - Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín

Správa: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Výbor pre rozvoj

159 À - Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ

Správa: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

193 À • Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej
migrácii a globálnym paktom o utečencoch

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situácia v Sýrii

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situácia v Rusku

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

[2018/2669(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

194 • Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych
vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku

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

[2018/2670(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok



 
Spoločná rozprava - EÚ – Austrália

 
Koniec spoločnej rozpravy
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38 À • Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v
polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020

Správa: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Správa o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v
polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020

[2017/2280(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

19 ««« • Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou

Odporúčanie: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane
druhej

[2016/0367(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

21 • Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie)

Správa: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí
v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a Austráliou na strane druhej

[2017/2227(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

89 À • Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite

Správa: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Správa o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite

[2017/2010(INI)]

Výbor pre právne veci
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