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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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Spoločná rozprava - Odvetvie rybárstva v EÚ

 
Koniec spoločnej rozpravy
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

40 • Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility

Vyhlásenie Komisie

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a
ich lov

Správa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu
pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Výbor pre rybárstvo

(Rozprava: 13/09/2017, hlasovanie: 14/09/2017)

27 • Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

Správa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Správa o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

[2017/2119(INI)]

Výbor pre rybárstvo

73 À • Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ

Správa: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov
rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ

[2017/2129(INI)]

Výbor pre rybárstvo

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

69 À • Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

Správa: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

[2018/2037(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Hlasovanie sa uskutoční v stredu



 

Krátka prezentácia týchto správ:
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14 • Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku
2013

Správa: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Správa o uplatňovaní nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po
reforme v roku 2013

[2017/2088(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

89 À • Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020

Vyhlásenie Komisie

[2018/2718(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

20 À • Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

Správa: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

[2016/2018(INI)]

Výbor pre právne veci

Výbor pre ústavné veci

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

12 À • Udržateľné financie

Správa: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Správa o udržateľných financiách

[2018/2007(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

10 À • Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017

Správa: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017

[2018/2009(INI)]

Výbor pre právne veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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