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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



štvrtok 14. júna 2018

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Veľké interpelácie

83 • Boj proti korupcii

Otázka na ústne zodpovedanie

Ingeborg Gräßle (O-000021/2018 - B8-0024/2018)
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Komisia
Boj proti korupcii

[2018/2735(RSP)]

96 À • Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova

Spoločný návrh uznesenia B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018,
B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018

[2018/2754(RSP)]

97 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba

Spoločný návrh uznesenia B8-0280/2018, B8-0280/2018, Spoločný návrh uznesenia
B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018,
B8-0286/2018, B8-0287/2018

[2018/2755(RSP)]

98 À • Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

Spoločný návrh uznesenia B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018,
B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

[2018/2756(RSP)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

10 - Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre

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

[2017/2255(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

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

Správa: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

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

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
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87 À«««I - Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní
vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

[COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

104 «««I - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov
v odvetví cestnej dopravy

Správa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

103 «««I - Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a
týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ)
č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

Správa: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

102 «««I - Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v
odvetví

Správa: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

90 À - Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ)
2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany
morského prostredia v Severnom mori

B8-0299/2018

[2018/2614(DEA)]

80 À - Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018,
B8-0279/2018, B8-0285/2018

[2018/2741(RSP)]

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

Návrh uznesenia

B8-0274/2018

[2018/2634(RSP)]

64 À - Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016

Správa: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016

[2017/2273(INI)]

Výbor pre právne veci



15.00 – 16.00 h
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)
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100 • O-000014/2018

B8-0028/2018
[2018/2721(RSP)]
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