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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 – 11.20 h     

 

11.30 – 13.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 13.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

47 • Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu
k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie
Chorvátskej republiky k Európskej únii

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

8 ««« - Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie a jej členských štátov
protokolu k Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou
republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

20 « - Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam

Odporúčanie: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky N-(1-amino-3,3-
dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolným
opatreniam

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

17 « - Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam

Správa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky 1-(4-
kyanobutyl)-N-(2-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolným
opatreniam

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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38 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Výbor pre rozpočet

24 - Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

Správa: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

49 À - Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1

Návrhy uznesení

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

39 À - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016

Správa: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

50 À - Prezidentské voľby vo Venezuele

Návrhy uznesení

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčových sieťových infraštruktúrach“

Správa: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

42 À - Ochrana migrujúcich detí

Návrhy uznesení

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

Návrhy uznesení

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

Správa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

40 À - Sloboda a pluralita médií v Európskej únii

Správa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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