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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 – 11.30 h Rozpravy

11.30 – 12.00 h HLASOVANIE

12.00 – 12.30 h Slávnostná schôdza

12.30 – 14.00 h Pokračovanie hlasovania, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

97 • Diskusia s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým o budúcnosti Európy

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ

Správa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s
cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

85 ««« - Reforma volebného zákona Európskej únie

Odporúčanie: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov
Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Výbor pre ústavné veci

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

Odporúčanie: László Tőkés (A8-0177/2018)

[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)

[2017/2269(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

87 ««« - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

Odporúčanie: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci
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88 - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie)

Správa: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a
spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane
druhej

[2010/0310M(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

91 ««« - Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode
(GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k
Európskej únii

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

102 À«««I - Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné
systémy

Správa: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre ústavné veci

61 À« - Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými
vozidlami

Správa: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej
dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa
zdaňovania vozidiel

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

26 À - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018:
pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Výbor pre rozpočet

93 À - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018,
oddiel III – Komisia: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Výbor pre rozpočet

117 À - Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v
súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán

Námietka podľa článku 105 ods. 3

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]
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12 À - Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným
manželstvám

Správa: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

32 À - Definícia MSP

Návrhy uznesení

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom

Správa: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o komplexnej dohode medzi
EÚ a Azerbajdžanom

[2017/2056(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

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)

[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)

[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)

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

50 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi
na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2060(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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51 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Tureckou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre
spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tureckými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2061(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

52 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Izraelským štátom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre
spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a izraelskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2062(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

53 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Tuniskom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v
oblasti presadzovania práva (Europol) a tuniskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej
činnosti a terorizmu

[2018/2063(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

54 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie
pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a marockými príslušnými orgánmi na boj proti
závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2064(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

55 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Libanonskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie
pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a libanonskými príslušnými orgánmi na boj proti
závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2065(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

12.00 – 12.30 h     Slávnostná schôdza

 

12.30 – 14.00 h     Pokračovanie hlasovania, následne vysvetlenia hlasovania

 

15.00 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)
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56 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej
únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a egyptskými príslušnými orgánmi na boj proti
závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2066(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

57 À - Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej
trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Správa o odporúčaním Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi
Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o výmene osobných údajov medzi
Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a alžírskymi príslušnými
orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2018/2067(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

105 • Prejav prezidenta Angolskej republiky Joãa Manuela Gonçalvesa Lourença

68 • Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko

Vyhlásenie predsedu Euroskupiny

[2018/2740(RSP)]

104 • Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových
právach v EÚ

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

Správa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia
nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 
Koniec spoločnej rozpravy
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22 À«««I • Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu

Správa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné
informácie a povolenia (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

25 À • Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg

Správa: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg

[2018/2024(BUD)]

Výbor pre rozpočet

14 À«««I • Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Správa: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č.
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č.
1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014,
(EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
541/2014/EÚ

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

65 À • Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a
USA

Vyhlásenie Komisie

[2018/2645(RSP)]

27 À • Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade
zahraničných účtov na občanov EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Výbor pre petície
Rada
Nepriaznivé účinky FATCA na občanov EÚ, a najmä takzvaných náhodných Američanov

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Výbor pre petície
Komisia
Nepriaznivé účinky FATCA na občanov EÚ, a najmä takzvaných náhodných Američanov

[2018/2646(RSP)]
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