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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

14 À«««I • Európsky zbor solidarity

Správa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny
rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ)
č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č.
1313/2013

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

51 À«««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

(Hlasovanie: 04/07/2018)

35 • Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

Správa: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

[2017/2225(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

29 • Osobitné opatrenia pre Grécko

Správa: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

99 À • Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2018/2847(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok



Krátka prezentácia týchto správ:
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56 • Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do
kvalitného zamestnania

Správa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a
choroby, do kvalitného zamestnania

[2017/2277(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

47 À • Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu
na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj
proti týmto javom

Správa: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na
pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto
javom

[2018/2055(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

33 • Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a
dohľadu nad nimi

Správa: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných
služieb a dohľadu nad nimi

[2017/2253(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

37 À • Rovnosť jazykov v digitálnom veku

Správa: Jill Evans (A8-0228/2018)

Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku

[2018/2028(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

23 À • Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových
krajinách: prípad lesov

Správa: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v
rozvojových krajinách: prípad lesov

[2018/2003(INI)]

Výbor pre rozvoj

46 • Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ

Správa: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ

[2018/2054(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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