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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 – 10.00 h     

 

10.00 – 12.30 h     

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.00 h Rozpravy

10.00 – 12.30 h Rozpravy

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

94 • Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2753(RSP)]

84 • Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy

[2018/2728(RSP)]

86 ««« - Zloženie Európskeho parlamentu

Odporúčanie: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

[00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)]

Výbor pre ústavné veci

68 «««I - Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu
(EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

[COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)]

Výbor pre právne veci

59 ««« - Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky
2014 až 2020

Odporúčanie: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou
úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti
vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

[09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

58 ««« - Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky
2014 až 2020

Odporúčanie: Claude Moraes (A8-0195/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou
konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších
hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie

[06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

15.00 – 23.00 h     
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91 « - Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského
informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

Správa: Monica Macovei (A8-0192/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis
týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

[15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

57 - Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo

Správa: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

[2017/2211(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

61 À«««I - Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

Správa: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

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

Výbor pre medzinárodný obchod

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

Správa: Charles Tannock (A8-0158/2018)

[2018/2018(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 108

20 À - Vzťahy medzi EÚ a NATO

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

[2017/2276(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

19 À - Kybernetická obrana

Správa: Urmas Paet (A8-0189/2018)

[2018/2004(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

99 • Nezávislosť súdnictva v Poľsku

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2761(RSP)]

Nasleduje kolo rečníkov z politických skupín

101 • Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2768(RSP)]



3 3streda 13. júna 2018

623.587/OJ 623.587/OJ

36 À«««I • Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

Správa: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred
prijatím novej regulácie povolaní

[COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

50 À • Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT

Otázky na ústne zodpovedanie

Linda McAvan (O-000043/2018 - B8-0025/2018)
Výbor pre rozvoj
Rada
Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Linda McAvan (O-000044/2018 - B8-0026/2018)
Výbor pre rozvoj
Komisia
Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

[2018/2634(RSP)]

82 • Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné
opatrenia

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2743(RSP)]

63 • Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v
EÚ

Otázky na ústne zodpovedanie

Cecilia Wikström (O-000055/2018 - B8-0029/2018)
Výbor pre petície
Rada
Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ

Cecilia Wikström (O-000056/2018 - B8-0030/2018)
Výbor pre petície
Komisia
Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ

[2018/2707(RSP)]

92 • Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu

Vyhlásenie Komisie

[2018/2750(RSP)]

10 • Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre

Správa: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Správa o štrukturálnych a finančných prekážkach v prístupe ku kultúre

[2017/2255(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
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