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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 – 12.20 h     

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

1 1utorok 12. júna 2018

623.587/OJ 623.587/OJ

09.00 – 12.20 h Rozpravy

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

24 • Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2590(RSP)]

72 • Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie

Otázka na ústne zodpovedanie

Roberto Gualtieri (O-000047/2018 - B8-0027/2018)
Výbor pre hospodárske a menové veci
Komisia
Balík týkajúci sa HMÚ, ktorý Európska komisia zverejnila 6. decembra 2017

[2018/2724(RSP)]

67 - Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii

Správa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

[2017/2120(INI)]

Výbor pre rybárstvo

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)

[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)

[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)

[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)

[2017/2224(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie



 

15.00 – 23.00 h     

2 2utorok 12. júna 2018

623.587/OJ 623.587/OJ

33 À - Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a
budúce výzvy

Správa: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

[2017/2118(INI)]

Výbor pre rybárstvo

79 • Jadrová dohoda s Iránom

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

[2018/2715(RSP)]

18 À • Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

Správa: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v
súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

[2018/2018(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 108

93 • Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a
o politike EÚ v tejto oblasti

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

[2018/2751(RSP)]

80 À • Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii

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

[2018/2741(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

20 À • Vzťahy medzi EÚ a NATO

Správa: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a NATO

[2017/2276(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

61 À«««I • Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

Správa: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej
makrofinančnej pomoci Ukrajine

[COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod
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19 À • Kybernetická obrana

Správa: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Správa o kybernetickej obrane

[2018/2004(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

57 • Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo

Správa: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Správa o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve

[2017/2211(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj


	utorok 12. júna 2018
	09.00 – 12.20 h     
	12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 23.00 h     


