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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 5. júla 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

73 • Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách

Vyhlásenie Komisie

[2018/2647(RSP)]

106 À • Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za
neplatné

Spoločný návrh uznesenia B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018,
B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somálsko

Spoločný návrh uznesenia B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018,
B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

Spoločný návrh uznesenia B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018,
B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Správa: Axel Voss (A8-0245/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Výbor pre právne veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
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115 «««I - Európska iniciatíva občanov

Správa: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Výbor pre ústavné veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

103 « - Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku

Správa: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v
Chorvátsku

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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

Správa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

22 À«««I - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu

Správa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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

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

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

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

96 À«««I - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti

Správa: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie
rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia
(ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

25 À - Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg

Správa: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Výbor pre rozpočet

20 À - 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Správa: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113



 

15.00 – 16.00 h
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)

3 3štvrtok 5. júla 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018,
B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci

Návrhy uznesení

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Štatút sociálnych a solidárnych podnikov

Správa: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov

[2016/2237(INL)]

Výbor pre právne veci

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 – B8-0035/2018]
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