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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 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

1 1štvrtok 13. decembra 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.30 h Rozpravy

106 • Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine

Vyhlásenie Komisie

[2018/2971(RSP)]

100 À • Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

Spoločný návrh uznesenia B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018,
B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv

Spoločný návrh uznesenia B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018,
B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzánia

Spoločný návrh uznesenia B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018,
B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

Správa: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

35 - Rýchle riešenie obchodných sporov

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Výbor pre právne veci

90 À«««I - Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Správa: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
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95 À«««I - Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

Správa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

104 ««« - Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení
bezpečnosti civilného letectva

Odporúčanie: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými
a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

Správa: Paul Tang (A8-0428/2018)

[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)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

23 - Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika

Správa: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Správa o blockchaine: výhľadovo orientovaná obchodná politika

[2018/2085(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

113 À - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska

Návrhy uznesení

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]

31 À - Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017

Správa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Výbor pre petície



 

15.00 – 16.30 h     
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21 À - Rokovania Výboru pre petície v roku 2017

Správa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Výbor pre petície

69 • Zriedkavé choroby

Otázka na ústne zodpovedanie

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Zriedkavé choroby

[2018/2866(RSP)]

103 • Šírenie afrického moru ošípaných

Otázka na ústne zodpovedanie

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Šírenie afrického moru ošípaných

[2018/2953(RSP)]
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