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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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08.30 – 11.45 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
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08.30 – 11.45 h Rozpravy

11.45 – 12.15 h Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva

12.15 – 14.15 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Veľké interpelácie

36 À • Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín

Správa: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín

[2017/2128(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

22 À • Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

Správa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

[2018/2008(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

94 À • Uganda, zatknutie opozičných poslancov

Spoločný návrh uznesenia B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018,
B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

Spoločný návrh uznesenia B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018,
B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu

Spoločný návrh uznesenia B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018,
B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 – 12.15 h

 

12.15 – 14.15 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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93 • Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva

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

89 « - Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom

Správa: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci
medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

16 À«««I - Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami
Únie a voľný pohyb takýchto údajov

Správa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

55 À«««I - Jednotná digitálna brána

Správa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

101 «««I - Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc,
a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)

Správa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001
uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších
hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018,
B8-0393/2018, B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

Návrhy uznesení

B8-0383/2018, Spoločný návrh uznesenia B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018,
B8-0387/2018, B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]

32 À - Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

Správa: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



 

15.00 – 16.00 h
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)
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70 À - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok,
výrobkov a odpadu

Návrhy uznesení

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii

Správa: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

49 À - Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ

Správa: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

36 À - Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín

Správa: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

22 À - Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

Správa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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