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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 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

94 À«««I • Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program
pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

46 À«««I • Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo
mutagénov pri práci

Správa: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov
alebo mutagénov pri práci

[2017/0004(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

58 À«««I • Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

Správa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a
udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o
zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia],
nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách],
nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č.
2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch
v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania
prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm],
nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ)
2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

47 À • Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

Správa: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku:
zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach

[2018/2092(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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49 À«««I • Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Správa: Anne Sander (A8-0273/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 337/75

[2016/0257(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

50 À«««I • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Správa: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

59 À«««I • Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
(Eurofound)

Správa: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej
nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení
nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

[2016/0256(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

18 À • Vojenská mobilita

Správa: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Správa o vojenskej mobilite

[2018/2156(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

56 • Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík
EÚ

Správa: Yana Toom (A8-0400/2018)

Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu
politík EÚ

[2018/2090(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

57 À • Nová európska stratégia pre kultúru

Správa: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Správa o novej európskej stratégii pre kultúru

[2018/2091(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
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2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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