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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

23 À«««I • Program rozvoja európskeho obranného priemyslu

Správa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje
Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu
konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

37 À«««I • Integrované štatistiky fariem

Správa: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách
fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

19 À • Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete

Správa: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Správa k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy

[2017/2206(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

12 À • Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a
núteným manželstvám

Správa: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Správa s názvom Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom
veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky

[2017/2275(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

17 À • Diplomacia v oblasti klímy

Správa: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Správa o diplomacii v oblasti klímy

[2017/2272(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
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20 À • 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Správa: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k 73. zasadnutiu Valného
zhromaždenia Organizácie Spojených národov

[2018/2040(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

38 • Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie

Správa: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Správa o úlohe miest v inštitucionálnom rámci Únie

[2017/2037(INI)]

Výbor pre ústavné veci

60 • Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna
zodpovednosť

Správa: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Správa o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a
občianskoprávnej zodpovednosti

[2017/2007(INI)]

Výbor pre právne veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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