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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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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

77 À«««I • Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika
týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov

Správa: Werner Langen (A8-0181/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania
zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri
zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana,
registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy
obchodných údajov

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

30 À«««I • Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre
bezpečnosť letectva

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v
oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť
letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

[COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

42 À«««I • Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Správa: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní
emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

11 À • Modernizácia vzdelávania v EÚ

Správa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Správa o modernizácii vzdelávania v EÚ

[2017/2224(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie



Krátka prezentácia týchto správ:
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33 À • Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia
akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy

Správa: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Správa o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia
akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy

[2017/2118(INI)]

Výbor pre rybárstvo

67 • Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii

Správa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Správa o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii

[2017/2120(INI)]

Výbor pre rybárstvo

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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