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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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15.00 – 17.30 h Rozpravy

17.30 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

41 • Diskusia s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom o budúcnosti
Európy

[2018/2734(RSP)]

46 • Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s
Parížskou dohodou

Vyhlásenie Komisie

[2018/2941(RSP)]

24 À • Balík opatrení pre jednotný trh

Vyhlásenie Komisie

[2018/2903(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

43 À • WTO: ďalší postup

Správa: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Správa o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup

[2018/2084(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

8 À • Správa o Srbsku za rok 2018

Správa: David McAllister (A8-0331/2018)

Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018

[2018/2146(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

5 À • Správa o Kosove za rok 2018

Správa: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018

[2018/2149(INI)]

Výbor pre zahraničné veci
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4 À • Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

Správa: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

[2018/2145(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

6 À • Správa o Albánsku za rok 2018

Správa: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018

[2018/2147(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

7 À • Správa o Čiernej Hore za rok 2018

Správa: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018

[2018/2144(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

13 À • Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ

Správa: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o
obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ

[2018/2117(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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