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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 – 11.50 h     

 

12.00 – 12.30 h     Slávnostná schôdza

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Slávnostná schôdza

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

85 À • Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2714(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

76 À«««I • Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Správa: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v
rámci poskytovania služieb

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

46 • Príhovor Alphu Condého, prezidenta Guinejskej republiky

100 • Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus

Článok 197

70 «««I - Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom
mori

Správa: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139,
pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v
Baltskom mori

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Výbor pre rybárstvo

72 «««I - Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie)

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (kodifikované znenie)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Výbor pre právne veci
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26 ««« - Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a
Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou
konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

16 ««« - Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom
v rámci všeobecného systému preferencií

Odporúčanie: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou,
Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

32 « - Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní
pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty

Správa: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a
Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti
dane z pridanej hodnoty

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

27 - Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

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

[2017/2119(INI)]

Výbor pre rybárstvo

14 - Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013

Správa: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

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

Správa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

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

Výbor pre rybárstvo

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

76 À«««I - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Správa: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

15.00 – 23.00 h     
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43 À«««I - Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie
pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne

Správa: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie,
ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom
Tichom oceáne (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Výbor pre rybárstvo

(Rozprava: 15/01/2018, hlasovanie: 16/01/2018)

12 À - Udržateľné financie

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

[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)

[2018/2009(INI)]

Výbor pre právne veci

90 • Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situácia v Nikarague

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

[2018/2711(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

78 • Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2018/2697(RSP)]

11 À • Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o
Líbyi

Správa: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi

[2018/2017(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113
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22 À • Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru

Správa: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru

[2017/2256(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

53 À • Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v
oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

[2016/2328(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

91 À«««II • Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú
členmi EÚ

Odporúčanie do druhého čítania: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o
ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a
nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie
sú členmi Európskej únie

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod

45 À • Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky

Správa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky

[2017/2070(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod
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