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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

74 À«««I • Hodnotenie zdravotníckych technológií

Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych
technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

69 • Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

Otázka na ústne zodpovedanie

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Komisia
Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

[2018/2851(RSP)]

84 À • Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy

Vyhlásenie Komisie

[2018/2689(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

37 À • Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie
dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

Otázka na ústne zodpovedanie

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom
ústupu od sprostredkovania

[2017/2772(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

86 À • Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny

Vyhlásenie Komisie

[2018/2720(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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