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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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09.00 – 11.20 h     

 

11.30 – 12.00 h     Slávnostná schôdza

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 12.00 h Slávnostná schôdza

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

23 • Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2771(RSP)]

64 • Príhovor prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića

76 - Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

Správa: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

[2018/2069(IMM)]

Výbor pre právne veci

59 «««I - Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc
členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho 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 (kodifikované znenie)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Výbor pre právne veci

31 ««« - Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na
Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

Odporúčanie: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody o vedeckej a technickej
spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti
Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

75 ««« - Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou

Odporúčanie: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

15.00 – 23.00 h     
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73 « - Začlenenie talianskej obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia
Únie

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o
začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do
územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

56 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001
NL/Finančné služby

Správa: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Výbor pre rozpočet

17 À«««I - Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb

Správa: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym
opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom
na meniace sa podmienky na trhu

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

57 À - Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja
predvstupovej pomoci a posilnenie nástroja európskeho susedstva a humanitárnej pomoci pre iné
naliehavé akcie

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018,
oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA
II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a
úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou
WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Výbor pre rozpočet



 
Spoločná rozprava - Pravidlá týkajúce sa DPH
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48 À • Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom
na ľudské práva

Otázky na ústne zodpovedanie

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
Rada
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre zahraničné veci
Komisia
Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

[2018/2763(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

70 • Podpora EÚ pre UNRWA po stiahnutí finančnej podpory pre UNRWA zo strany
USA

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situácia v Jemene

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2018/2853(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

66 À«««I • Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

Správa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné
normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť
integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

15 « • Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH

Správa: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o
harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty,
a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



 
Koniec spoločnej rozpravy
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11 À« • Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o
sadzby dane z pridanej hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

89 À • Rozmach neofašistického násilia v Európe

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2869(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na druhej októbrovej schôdzi

47 • Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

Otázky na ústne zodpovedanie

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Výbor pre petície
Rada
Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Výbor pre petície
Komisia
Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

[2018/2767(RSP)]
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