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Vysvetlivky
Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
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

À = Lehoty ´ = Lehoty na požiadanie 6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1

utorok 11. septembra 2018

1

utorok 11. septembra 2018
09.00 – 11.30 h
12.00 – 12.30 h
12.30 – 14.30 h
15.00 – 24.00 h

Rozpravy
Slávnostná schôdza
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
Rozpravy

09.00 – 11.30 h
11

• Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy
[2018/2730(RSP)]

12.00 – 12.30 h
92

Slávnostná schôdza

• Prejav libanonského prezidenta Michela Aúna

12.30 – 14.30 h

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

20

«««I

- Rovnocennosť inšpekcií v teréne
Správa: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady
2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade
množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a
v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o
rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre
produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre
produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a
priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

30

«

- Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky
Správa: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

87

«

- Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a
metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam
Správa: Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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80

- Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a
Poľsku
Správa: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie
na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Výbor pre rozpočet

81

- Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely
poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
Správa: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý
je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku,
Grécku, Litve a Poľsku
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Výbor pre rozpočet

35

- Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
Správa: Derek Vaughan (A8-0240/2018)
[2017/2225(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj

29

- Osobitné opatrenia pre Grécko
Správa: Pascal Arimont (A8-0244/2018)
[2018/2038(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj

56

- Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného
zamestnania
Správa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
[2017/2277(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

33

- Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi
Správa: Brian Hayes (A8-0263/2018)
[2017/2253(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

46

- Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
Správa: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
[2018/2054(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj

14

À «««I
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- Európsky zbor solidarity
Správa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
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51

À «««I

- Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ
Správa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
(Hlasovanie: 04/07/2018)

31

À«

- Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020
Správa: Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Správa o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

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)
[2018/2055(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

37

À

- Rovnosť jazykov v digitálnom veku
Správa: Jill Evans (A8-0228/2018)
[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)
[2018/2003(INI)]
Výbor pre rozvoj

15.00 – 24.00 h
19

À

• Situácia v Maďarsku
Správa: Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej
únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia
založená, zo strany Maďarska
[2017/2131(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

88

À «««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
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À

• Autonómne zbraňové systémy
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku
[2018/2752(RSP)]

34

À

• Stav vzťahov medzi EÚ a USA
Správa: Elmar Brok (A8-0251/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA
[2017/2271(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

98

• Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku
[2018/2846(RSP)]

100 À

• Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku
[2018/2849(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

28

À

• Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou
Správa: Bas Belder (A8-0252/2018)
Správa o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou
[2017/2274(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

52

À «««I

• Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie,
resp. opúšťajú Úniu
Správa: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných
prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

53

À «««I

• Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva
Správa: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých
peňazí prostredníctvom trestného práva
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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