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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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10.00 – 12.00 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

 

12.00 – 12.30 h

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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10.00 – 12.00 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 17.00 h Rozpravy

17.00 – 18.00 h HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)

18.00 – 24.00 h Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)

76 • Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy

[2018/2797(RSP)]

110 • Udelenie Sacharovovej ceny

79 - Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov
(vlastné zdroje)

Správa: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018:
Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami
výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Výbor pre rozpočet

97 - Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie
pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

Správa: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na
financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu
utečencov a bezpečnostných hrozieb

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Výbor pre rozpočet

77 - Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci
všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019

Správa: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom
zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Výbor pre rozpočet

99 À • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely
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96 À - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019

Správa: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Výbor pre rozpočet

25 ««« - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Odporúčanie: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

32 À - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)

Správa: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

54 ««« - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Odporúčanie: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

75 À - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)

Správa: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

19 ««« - Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o
leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským
kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v
mene Únie a jej členských štátov

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

89 À«««I - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont –
rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

Správa: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

88 À«««I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na
vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

Správa: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

60 À - Balík opatrení pre jednotný trh

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Rozprava: 28/11/2018)



 

15.00 – 17.00 h     

 
Spoločná rozprava - Daň z digitálnych služieb a neprijatie digitálnej dane v EÚ a

potreba dosiahnuť väčšinu v prípade zdanenia

 
Koniec spoločnej rozpravy
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29 À - Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus

Správa: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Osobitný výbor pre terorizmus

28 À - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Správa: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

30 À - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Správa: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

27 À - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie
v tejto oblasti

Správa: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

108 • Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech
bezpečnejšej planéty

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov
z poskytovania určitých digitálnych služieb

Správa: Paul Tang (A8-0428/2018)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb
formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

73 À« • Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou
digitálnou prítomnosťou

Správa: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa
zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou
prítomnosťou

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



17.00 – 18.00 h     HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)

 

18.00 – 24.00 h     Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
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92 À«««I - Zriadenie Európskeho obranného fondu

Správa: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

91 À«««I - Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy

Správa: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

16 À - Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Správa: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

111 À • Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2975(RSP)]

35 • Rýchle riešenie obchodných sporov

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o rýchlom riešení obchodných sporov

[2018/2079(INL)]

Výbor pre právne veci

31 À • Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017

Správa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Správa o výročnej správe o činnosti ombudsmanky za rok 2017

[2018/2105(INI)]

Výbor pre petície

Za prítomnosti európskej ombudsmanky Emily O'Reillyovej
článok 220 ods. 1

21 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2017

Správa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície v priebehu roku 2017

[2018/2104(INI)]

Výbor pre petície

článok 216 ods. 7 rokovacieho poriadku
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90 À«««I • Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre
vesmírny program

Správa: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a
ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a
rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

95 À«««I • Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

Správa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program
Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
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