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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 – 10.30 h     

 

10.30 – 11.30 h     

 

11.30 – 12.00 h     Slávnostná schôdza

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.30 h Rozpravy

10.30 – 11.30 h Rozpravy

11.30 – 12.00 h Slávnostná schôdza

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

112 • Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou
krízou v Stredozemí a Afrike

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2516(RSP)]

75 • Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2942(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

100 • 20. výročie eura

91 «««I - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre
integrované riadenie hraníc

Správa: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované
riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

93 ««« - Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných
Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

Odporúčanie: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou
republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž
v Albánskej republike

[2018/0241(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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25 ««« - Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej,
s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

Odporúčanie: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o
partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými
štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie
Chorvátskej republiky k Európskej únii

[2017/0185(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

24 - Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ
a Kirgizskou republikou

[2018/2118(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113

26 - Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave

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

[2018/2089(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

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

[2017/0113(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

97 À«««I - Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými
tretími krajinami

Správa: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky
a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi
Európskou úniou a určitými tretími krajinami

[2018/0101(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod

90 À«««I - Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Správa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Správ o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce
v colnej oblasti „Colníctvo“

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

57 À« - Zmena štatútu Európskej investičnej banky

Správa: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky

[2018/0811(CNS)]

Výbor pre ústavné veci



 

15.00 – 23.00 h     
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19 À - Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

Správa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[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)

[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)

[2018/2086(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

15 À - Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo
viery mimo EÚ

Správa: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

32 À - Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ

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

[2018/2095(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

54 • Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2918(RSP)]

29 À • Výročná správa ECB za rok 2017

Správa: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Správa o výročnej správe ECB za rok 2017

[2018/2101(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Za prítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho

22 À • Banková únia – výročná správa za rok 2018

Správa: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2018

[2018/2100(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



 
Spoločná rozprava - Vykonávanie dohôd o obchode a pridružení v Latinskej

Amerike

 
Koniec spoločnej rozpravy
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85 À«««I • Zriadenie Programu InvestEU

Správa: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program
InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

39 À • Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

Správa: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Správa o vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a
Peru

[2018/2010(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

27 • Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou
Amerikou

Správa: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou

[2018/2106(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

83 À«««I • Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Správa: Maria Arena (A8-0445/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

89 À«««I • Európsky sociálny fond plus (ESF+)

Správa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde
plus (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

88 À«««I • Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)

Správa: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj



5 5utorok 15. januára 2019

632.677/OJ 632.677/OJ


	utorok 15. januára 2019
	09.00 – 10.30 h     
	10.30 – 11.30 h     
	11.30 – 12.00 h     Slávnostná schôdza
	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 23.00 h     
	Spoločná rozprava - Vykonávanie dohôd o obchode a pridružení v Latinskej Amerike



