
19/04/18 619.992/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2014 2019

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

štvrtok 19. apríla 2018



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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Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

1 1štvrtok 19. apríla 2018

619.992/OJ 619.992/OJ

09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Veľké interpelácie

174 À • Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze

Správa: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Správa o vykonávaní smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze

[2016/2329(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

158 À • Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia

Otázka na ústne zodpovedanie

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Komisia
Vykonávanie bolonského procesu - súčasný stav a ďalšie kroky

[2018/2571(RSP)]

205 À • Bielorusko

Spoločný návrh uznesenia B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018,
B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipíny

Spoločný návrh uznesenia B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018,
B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situácia v Pásme Gazy

Spoločný návrh uznesenia B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018,
B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

201 « - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú
sadzbu

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

41 À«««I - Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania
terorizmu

Správa: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

15 À«««I - Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a
samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi

Správa: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

(Rozprava: 04/04/2017, hlasovanie: 04/04/2017)

14 À«««I - Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov

Správa: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

202 À« - Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov

Správa: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

183 À - Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament

Správa: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019

[2018/2001(BUD)]

Výbor pre rozpočet

217 «««I - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

Správa: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa
mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
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190 À - Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej

Návrhy uznesení

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Rozprava: 14/03/2018)

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

Návrhy uznesení

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov

Správa: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Výbor pre ústavné veci

73 À - Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

Správa: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

156 À - Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe

Návrhy uznesení

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze

Správa: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

158 À - Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia

Návrhy uznesení

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15.00 – 16.00 h     Veľké interpelácie
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)

4 4štvrtok 19. apríla 2018

619.992/OJ 619.992/OJ

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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