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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 – 10.00 h     

 

10.00 – 12.30 h     

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.00 h Rozpravy

10.00 – 12.30 h Rozpravy

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

68 À • Právny štát v Rumunsku

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2844(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na prvej novembrovej schôdzi

19 • Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH

Správa: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

62 « - DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej
reakcie

Správa: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej
povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na
podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

63 « - Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

Správa: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej
spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

74 À«««I - Hodnotenie zdravotníckych technológií

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

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



 

15.00 – 23.00 h     
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66 À«««I - Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

Správa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

11 À« - Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

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

Návrh uznesenia

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

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

Návrh uznesenia

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Správa: Axel Voss (A8-0320/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie
pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

30 À«««I • Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Správa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní
príkazov na zaistenie a konfiškáciu

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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28 À«««I • Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných
ako osobných údajov v Európskej únii

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

78 • Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2860(RSP)]

72 • Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych
orgánov

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2854(RSP)]

85 À • Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2018/2747(RSP)]
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