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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 – 11.50 h     

 

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 – 23.00 h Rozpravy

30 • Bilancia bulharského predsedníctva Rady

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2592(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

29 • Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na
Madagaskare

Odporúčanie: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a
Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja
satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech
civilného letectva v mene Únie

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

46 ««« - Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA

Odporúčanie: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci
medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

24 « - Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Správa: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej
techniky

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

48 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air
France

Správa: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2017/009 FR/Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Výbor pre rozpočet
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38 - Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie

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

[2017/2037(INI)]

Výbor pre ústavné veci

60 - Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť

Správa: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Výbor pre právne veci

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

Správa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[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)

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

47 À«««I - Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie

Správa: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti
energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

11 « - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

Správa: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o
opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

19 À - Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete

Správa: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

17 À - Diplomacia v oblasti klímy

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

[2017/2272(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



15.00 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Balík opatrení v oblasti mobility

 
Koniec spoločnej rozpravy
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28 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti
vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

Správa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou
sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu
2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

99 À«««I • Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy
odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov

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

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (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 nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy
prostredníctvom tachografov

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

98 À«««I • Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

Správa: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť
ich vývoju v odvetví

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

94 À • Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach

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

[2018/2770(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

90 • Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2742(RSP)]



 
Spoločná rozprava - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom

 
Koniec spoločnej rozpravy
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95 À • Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci

Otázka na ústne zodpovedanie

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci

[2018/2769(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

32 À • Definícia MSP

Otázka na ústne zodpovedanie

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Definícia MSP

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom

Odporúčanie: László Tőkés (A8-0177/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a
posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre
atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na
strane druhej, v mene Únie

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

18 À • Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom

Správa: László Tőkés (A8-0179/2018)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o
uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a
Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej
strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie

[2017/2269(INI)]

Výbor pre zahraničné veci
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