
14/01/19 632.677/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2014 2019

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

pondelok 14. januára 2019



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



pondelok 14. januára 2019

 

 

17.00 – 23.00 h     

 

Krátka prezentácia týchto správ:

1 1pondelok 14. januára 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

43 À • Postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Správa: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov

[2018/2153(INI)]

Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

56 À«««I • Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

[2017/0113(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

19 À • Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

Správa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

[2018/2162(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

20 À • Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoji energie jadrovej
syntézy

[2018/2222(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

35 À • Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora

Správa: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného
sektora

[2018/2086(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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15 À • Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody
náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ

Správa: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody
náboženstva alebo viery mimo EÚ

[2018/2155(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

32 À • Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ

Správa: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ

[2018/2095(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

26 • Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave

Správa: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave

[2018/2089(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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