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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj 
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet 
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo 
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci 
FEMM Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI                        podvýbor pre ľudské práva
SEDE                        podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
S&D Skupina Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
ECR Európski konzervatívci a reformisti
ALDE Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
GUE/NGL Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej

zelenej ľavice
EFDD Skupina Európa slobody a priamej demokracie 
ENF Skupina Európa národov a slobody
NI nezaradení poslanci
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EURÓPSKY PARLAMENT 

ZASADANIE 2018 - 2019 

Schôdza 10. až   13. septembra 2018 

ŠTRASBURG 

ZÁPISNICA 

PONDELOK 10. SEPTEMBRA 2018

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Zasadanie prerušené vo štvrtok 5. júla 2018 pokračuje.

2. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 17.09 h.

3. Vyhlásenie Predsedníctva
Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom pripomenul rôzne dramatické udalosti, ktoré počas tohto
leta postihli európske krajiny a spôsobili mnohé obete, predovšetkým požiare v Grécku a Švédsku,
zrútenie mosta Morandi v Janove a rozvodnenie riečky Raganello v Kalábrii. V mene Parlamentu
vyjadril sústrasť rodinám obetí. 

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

° 
° ° ° 

Vystúpili títo poslanci: Younous Omarjee k nezávislosti mandátu poslancov Parlamentu (predseda
mu odpovedal, že touto otázkou sa bude zaoberať Predsedníctvo na jeho dnešnej večernej schôdzi),
Philippe Lamberts a Gabriele Zimmer.

Vystúpil Andrey Kovatchev v súvislosti s dopravnou cestnou nehodou, pri ktorej v Bulharsku 25.
augusta 2018 zahynulo 16 obetí (predseda sa pripojil k jeho návrhom).

Vystúpil Dobromir Sośnierz.
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5. Zloženie Parlamentu
Burkhard Balz podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou
od 1. septembra 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od
tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán. 

° 
° ° ° 

Príslušné talianske orgány oznámili, že Salvatore Domenico Pogliese bol zvolený za primátora
Catanie s účinnosťou od 14. júla 2018. 

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách
poslancov Európskeho parlamentu táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho
parlamentu a konštatoval uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 14. júla 2018.

° 
° ° ° 

Príslušné estónske úrady oznámili, že Igor Gräzin bol s účinnosťou od 5. septembra 2018 zvolený
za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Kaju Kallasovú.
Príslušné talianske orgány oznámili, že Giovanni Miccichè bol zvolený za poslanca Európskeho
parlamentu a nahradil Salvatoreho Domenica Poglieseho s účinnosťou od 19. júla 2018. Keďže sa
však Giovanni Miccichè v stanovenom termíne nevzdal funkcie, ktorú zastával v Taliansku a ktorá
je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu podľa vnútroštátneho práva, tie isté
orgány neskôr oznámili  Parlamentu jeho odvolanie z funkciu poslanca Európskeho parlamentu s
účinnosťou od 20. augusta 2018. Zároveň oznámili, že Innocenzo Leontini bol zvolený za poslanca
Európskeho parlamentu a nahradil Giovanniho Miccichèho s účinnosťou od 20. augusta 2018.

Parlament to vzal na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Igor Gräzin et Innocenzo Leontini miesto v
Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané
osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že
vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca Európskeho parlamentu. 

6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslankyne Tilly Metzovej s účinnosťou od 20.
júna 2018.

7. Zloženie výborov a delegácií
Predseda dostal od skupín Verts/ALE, PPE, ALDE a GUE/NGL tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Daniel Caspary 

výbor ITRE: Igor Gräzin
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výbor INTA: Christophe Hansen

Osobitný výbor pre terorizmus: Eva Joly namiesto Romea Franza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Dimitrios Papadimoulis namiesto
Kostasa Chrysogonosa

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES: Christophe Hansen.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú
považované za schválené.

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho
poriadku)
Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých
výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:
- výbor JURI na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch
preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov
reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ (COM
(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-
0269/2018)

- výbor JURI na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom
práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 –
2018/0044(COD)). Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- výbor ITRE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ
pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii
kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej
bezpečnosti“) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Spravodajkyňa: Angelika
Niebler (A8-0264/2018)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení
smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy
tovaru medzi členskými štátmi (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)).
Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- výbor EMPL na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe
medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady
2010/18/EÚ  (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Spravodajca: David Casa
(A8-0270/2018)

- výbor LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia
mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú
oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)).
Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- výbor LIBE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti
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podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza
rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)).
Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 –
2017/0143(COD)). Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- výbor IMCO na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov
Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ,
2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ,
2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ (COM(2016)0795 – C8-
0004/2018 – 2017/0353(COD)). Spravodajkyňa: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- výbor IMCO na základe návrhu správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom
členskom štáte (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Spravodajca: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické
skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, t. j.
utorok 11. septembra 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o
hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

9. Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137
ods. 2 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku mu výbor INTA doručil
žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby výbor predložil stanovisko
k fungovaniu interných poradných skupín.

Táto žiadosť o konzultáciu sa považuje za schválenú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí
dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nej hlasovalo.

10. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
Výbor LIBE predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P8_TA(2017)0411(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie
údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice
členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup
na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20)
(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia vyššie
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uvedeného nariadenia  P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)
– výbor LIBE)

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr
do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí
dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(článok 78 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym
legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č.
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č.
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012
(00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho
obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného
priemyslu Únie (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú
nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389
(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu  12. septembra 2018 tieto akty
prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom: 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné
informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č.
515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 -
2016/0357A(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely
zriadenia Európskeho systému cestovných informácií a povolení (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-
0397/2018 - 2016/0357B(COD))

12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

— (O-000063/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene
výboru výbor ENVI, pre Radu: Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi
týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
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Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene
výboru výbor ENVI, pre Komisiu: Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi
predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (B8-0037/2018).

13. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b
rokovacieho poriadku):

— (O-000062/2018), ktorú položil Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Uznanie
Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ (B8-0038/2018). 

14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
Návrhy delegovaných aktov postúpené Parlamentu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júla 2018

predložené gestorskému výboru: AFCO, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 658/2014, pokiaľ ide o úpravu súm poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať Európskej agentúre pre
lieky, podľa miery inflácie, za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (C
(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ
ide o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping) (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/438, pokiaľ ide
o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping) (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na
krytie likvidity pre úverové inštitúcie (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018
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predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa ďalej špecifikujú požiadavky
na správu, riadenie a kontrolu pre prispievateľov pod dohľadom (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa formy a obsahu žiadosti o
uznanie príslušným orgánom referenčného členského štátu a predloženia informácií v oznámení pre
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa určuje minimálny obsah
dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a postupy v oblasti
dohľadu boli uznané za rovnocenné (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík
funkcie dohľadu (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako
zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a
overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej
hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office (C(2018)04431 - 2018/2810
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určujú prvky kódexu
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správania, ktorý majú vypracovať správcovia referenčných hodnôt, a ktoré sú založené na vstupných
údajoch od prispievateľov (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú kritériá, ktoré
majú príslušné orgány zohľadňovať pri posudzovaní toho, či by správcovia významných
referenčných hodnôt mali uplatňovať určité požiadavky (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie,
ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa
týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia
metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky (C(2018)04435 - 2018/2819
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú
poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah
vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v
ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene
a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (C
(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2018
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predložené gestorskému výboru:  AGRI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým
sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Pakistanu
do tabuľky v bode I prílohy (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2018

predložené gestorskému výboru:  ECON, LIBE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:
- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ
ide o určité ustanovenia o ekologizačných postupoch stanovených v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júla 2018

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o 2 ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ
ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júla 2018

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o 2 ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o
pridelenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na implementáciu systému
vstup/výstup (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o 2 ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.
1042/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie
zodpovedných orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov
auditu (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. mája 2018
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Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o 2 ďalšie mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: LIBE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z
jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa ďalej špecifikujú požiadavky
na správu, riadenie a kontrolu pre prispievateľov pod dohľadom (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru:  ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa formy a obsahu žiadosti o
uznanie príslušným orgánom referenčného členského štátu a predloženia informácií v oznámení pre
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa určuje minimálny obsah
dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a postupy v oblasti
dohľadu boli uznané za rovnocenné (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík
funkcie dohľadu (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako
zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a
overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej
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hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office (C(2018)04431 - 2018/2810
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určujú prvky kódexu
správania, ktorý majú vypracovať správcovia referenčných hodnôt, a ktoré sú založené na vstupných
údajoch od prispievateľov (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú kritériá, ktoré
majú príslušné orgány zohľadňovať pri posudzovaní toho, či by správcovia významných
referenčných hodnôt mali uplatňovať určité požiadavky (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie,
ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa
týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia
metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky (C(2018)04435 - 2018/2819
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú
poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah
vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v
ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2018 na žiadosť
príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

15. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s
kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú
špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie určitých esterov sorbitanu (E 491
sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát) (D055959/03 –
2018/2788(RPS) - lehota: 5. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI 

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o košenilu, kyselinu
karmínovú, karmíny (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - lehota: 5. septembra 2018) 
predložené gestorskému výboru: ENVI 

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie
nízkosubstituovanej hydroxypropylcelulózy (L-HPC) vo výživových doplnkoch (D056136/03 –
2018/2794(RPS) - lehota: 6. septembra 2018) 
predložené gestorskému výboru: ENVI 

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (D049821/02 - 2018/2801
(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o oktylgalát (E 311)
a dodecylgalát (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - lehota: 18. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových
doplnkoch (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - lehota: 18. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z
hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska
zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie
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spotreby paliva a elektrickej energie (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019
(D056425/01 - 2018/2803(RPS) - lehota: 10. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- nariadenie Komisie, ktorým sa schvaľuje zmena technickej dokumentácie zemepisného označenia
liehoviny zapísanej v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008, na základe ktorej sa zmenili jej
hlavné špecifikácie „Ron de Guatemala“ (ZO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - lehota: 7. októbra
2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2012/481/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ a
2014/893/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej
značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie
(D056671/02 - 2018/2795(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D056880/02 -
2018/2824(RPS) - lehota: 18. október 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1334/2008, pokiaľ ide o kofeín a teobromín (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - lehota: 18. septembra
2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch
environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a
referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č.
1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - lehota: 17. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch
environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a
referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v
súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - lehota: 17. októbra
2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej
značky EÚ mazivám (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - lehota: 18. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
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- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - lehota: 10. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí abamektínu, acibenzolar-S-metylu,
klopyralidu, emamektínu, fénhexamidu, fenpyrazamínu, fluazifopu-P, izofetamidu, Pasteuria
nishizawae Pn1, mastenca E553B a tebukonazolu v určitých výrobkoch alebo na nich (D057182/02
- 2018/2830(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenylamínu a oxadixylu v určitých
výrobkoch alebo na nich (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí penoxsulamu, triflumizolu a triflumurónu
v určitých výrobkoch alebo na nich (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ
ide o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diizobutyl-
ftalát (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú prílohy IV, VI a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní a ktorým sa opravujú niektoré
jazykové znenia príloh II, IV, V a VI k uvedenému nariadeniu (D057240/02 - 2018/2837(RPS) -
lehota: 23. novembra 2018)
predložené gestorskému výboru: AGRI

- nariadenie Komisie, ktorým sa do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné
označenie liehoviny „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska
grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - lehota: 26.
októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné
označenie liehoviny „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO)
(D057668/01 - 2018/2834(RPS) - lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

16. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom
na druhej februárovej, aprílovej, prvej májovej a druhej májovej schôdzi v roku 2018 sú k dispozícii
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na stránke Europarl.

17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č.
1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly
rybolovu (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : PECH
stanovisko : ENVI

- návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v
občianskych a obchodných veciach (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : JURI

- návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v
občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (COM(2018)
0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu
medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene
[nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v
oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia
(EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : AFET, BUDG

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu
medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES,
nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399,
nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ)
2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o
eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : AFET, BUDG
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- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o
uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie
horizontálnej štátnej pomoci (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

pridelené: gestorský výbor : ECON

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných
technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi
členskými štátmi (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

pridelené: gestorský výbor : ECON

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra (COM(2018)0349 - C8-
0371/2018 - 2018/0181(CNS))

pridelené: gestorský výbor : ECON

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie
pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru zroku 1980 o občianskoprávnych a
spektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Chorvátsko, Cyprus, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko,
Rumunsko a Spojené kráľovstvo oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie
Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej
únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko, Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať
vzáujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 -
2018/0279(NLE))

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane
vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane
druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

pridelené: gestorský výbor : DEVE
stanovisko : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Európsky
horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226
(NLE))

pridelené: gestorský výbor : ITRE
stanovisko : BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované
znenie) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
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pridelené: gestorský výbor : ECON
stanovisko : ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o
hospodárskom partnerstve (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

pridelené: gestorský výbor : INTA
stanovisko : ENVI, TRAN, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému
aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 -
C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : JURI
stanovisko : INTA, ENVI, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 -
2018/0298(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 -
2018/0299(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN
stanovisko : BUDG, ITRE, REGI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ azrušuje rozhodnutie
96/409/SZBP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore
rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024) (10858/2018 -
C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

pridelené: gestorský výbor : PECH
stanovisko : DEVE, BUDG

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických
údajov v Írsku (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

pridelené: gestorský výbor : LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku
(11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

pridelené: gestorský výbor : LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických
údajov v Chorvátsku (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

pridelené: gestorský výbor : LIBE
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- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné
opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom
Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č.
1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : PECH

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov z Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF/2018/001 NL/Finančné
služby (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG
stanovisko : EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne
Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č.
1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

pridelené: gestorský výbor : ITRE
stanovisko : BUDG

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-
I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v mene Únie (05800/2018 - C8-
0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a
investičných spoločností (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - výbor ECON -
Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát
a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ,
smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES (COM
(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Gunnar Hökmark
(A8-0218/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov
(COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - výbor AFCO - Spravodajca: György
Schöpflin (A8-0226/2018)

- Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku (2018/2028(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Jill
Evans (A8-0228/2018)

- Správa o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (2017/2278(INI)) - výbor
IMCO - Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Správa o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (2017/2225(INI)) - výbor REGI -
Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)
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- Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (2017/2257(INI)) - výbor
TRAN - Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania,
požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko,
expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú
majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým
sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD))
- výbor ECON - Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné
holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia
na zachovanie kapitálu (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - výbor ECON -
Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia 2015/1839 (2018/2038
(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom
digitálnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - výbor JURI - Spravodajca:
Axel Voss (A8-0245/2018)

- Správa o transparentnom a zodpovednom riadení prírodných zdrojov v rozvojových krajinách:
prípad lesov (2018/2003(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii
rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany
Maďarska (2017/2131(INL)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA (2017/2271(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar
Brok (A8-0251/2018)

- Správa k stavu vzťahov medzi EÚ a Čínou (2017/2274(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Bas
Belder (A8-0252/2018)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie
Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v
prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu
osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii,
a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade
množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva
zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade
rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku
(COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Czesław Adam
Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v
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mene Únie (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca:
Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú
vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (COM(2018)0199 - C8-
0156/2018 - 2018/0097(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-
0255/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov
Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom
a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
(12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Francisco Assis
(A8-0256/2018)

- Správa k Európskemu akčnému plánu jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)
(2017/2254(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program
pre výskum a inováciu (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - výbor ITRE -
Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi
členskými štátmi (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - výbor TRAN -
Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme
dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (COM(2018)0021 - C8-
0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-
0260/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky
postúpenia pohľadávok na tretie strany (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) -
výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve (2018/2035(INI)) - výbor ENVI -
Spravodajca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu
nad nimi (2017/2253(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú
bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej
bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM
(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Angelika Niebler
(A8-0264/2018)

- Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo
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verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom (2018/2055(INI)) - výbor
FEMM - Spravodajkyňa: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (2018/2054(INI)) - výbor REGI
- Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI)) - výbor IMCO -
Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín (2017/2128
(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Pavel Poc (A8-0268/2018)
Tento názov v súčasnosti nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej
reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie,
platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ (COM(2016)0723 - C8-
0475/2016 - 2016/0359(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a
súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: David Casa
(A8-0270/2018)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-
metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným
opatreniam (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Branislav
Škripek (A8-0271/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity
Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (COM(2018)0360 -
C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-
0272/2018)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok
2018, ktorý je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely
poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082
(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o
spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu (08688/2018 - C8-0251/2018 -
2018/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

18. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu septembrovej plenárnej schôdze v roku 2018 (PE
626.050/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR, aby ako piaty bod programu popoludňajšieho rokovania, po rozprave o
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správe Pascala Arimonta (A8-0244/2018) s názvom Osobitné opatrenia pre Grécko (bod 29 PDOJ),
bolo zaradené vyhlásenie Komisie s názvom Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli
2018 a reakcia EÚ. 

V rozprave vystúpil Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby ako piaty bod programu popoludňajšieho rokovania, po rozprave o
správe Pascala Arimonta (A8-0244/2018) s názvom Osobitné opatrenia pre Grécko (bod 29 PDOJ),
boli zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o nedávnych lesných požiaroch v oblasti východnej Atiky.
Rozprava bude ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok. 

V rozprave vystúpila Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou, aby sa predmet
rozpravy rozšíril na požiare, ktoré nedávno postihli aj ďalšie európske krajiny ako Grécko, Sofia
Sakorafa, a Notis Marias, aby zopakoval svoju žiadosť.

HPM (265 za, 23 proti, 7 sa zdržali) Parlament schválil žiadosť skupiny ECR. 

HPM (146 za, 137 proti, 13 sa zdržali) Parlament schválil žiadosť skupiny  GUE/NGL. 

Boli stanovené tieto termíny na predloženie dokumentov: 

návrhy uznesenia: utorok 11. septembra 2018, 12.00 h 

pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: streda 12. septembra 2018, 12.00 h 

pozmeňujúce návrhy týkajúce sa spoločných návrhov uznesení: streda 12. septembra 2018, 13.00 h 

žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 12. septembra 2018, 19.00 h. 

Utorok

Žiadosť skupiny S&D, aby ako šiesty bod popoludňajšieho rokovania bolo zaradené vyhlásenie
podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie  pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
s názvom Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín. Rozprava bude ukončená
predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok. 

V rozprave vystúpila Soraya Post v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 168, proti: 105, zdržali sa hlasovania:
15).

Boli stanovené tieto termíny na predloženie dokumentov: 

návrhy uznesenia: utorok 11. septembra 2018, 12.00 h 

pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: streda 12. septembra 2018, 12.00 h 

pozmeňujúce návrhy týkajúce sa spoločných návrhov uznesení: streda 12. septembra 2018, 13.00 h 
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žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 12. septembra 2018, 19.00 h. 

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts so žiadosťou, aby úradujúce predsedníctvo Rady bolo
prítomné na rozprave o situácii v Maďarsku (bod 19 PDOJ) (predseda odpovedal, že o prijatie
takého rozhodnutia prináleží Rade), Marek Jurek a Maria João Rodrigues (zástupca Rady oznámil,
že úradujúce predsedníctvo Rady bude prítomní na rozprave).

Streda

Bez zmeny.
Štvrtok

Bez zmeny.
° 

° ° ° 

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

19. Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec
Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013,
(EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ [COM
(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa:
Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a
Eleonora Forenza (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko),
Krzysztof Hetman (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Czesław Adam Siekierski
(spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE,
Julie Ward v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez
Barbat v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v
mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues,
Patrick O'Flynn a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan
Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Helga Trüpel.
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Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 
PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI

podpredseda

20. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a
všeobecný cieľ ***I (rozprava)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť
jeho všeobecný cieľ [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pre regionálny
rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko),
Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ivan
Jakovčić v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Ángela Vallina v mene
skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF,
Louis-Joseph Manscour a Matthijs van Miltenburg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria
Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Ruža Tomašić.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

21. Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (rozprava)
Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko [2017/2225(INI)] - Výbor pre regionálny
rozvoj. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan uviedol správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov v mene skupiny PPE, John Howarth v mene skupiny S&D,
James Nicholson v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene
skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená
poslankyňa, Lambert van Nistelrooij a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav
Polčák, Izaskun Bilbao Barandica a Julie Ward.
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PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan
Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Corina Crețu a Derek Vaughan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

22. Osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava)
Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839 [2018/2038
(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont uviedol správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D,
Notis Marias v mene skupiny ECR, Iskra Mihaylova v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene
skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený
poslanec, Lambert van Nistelrooij a Konstantinos Papadakis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav
Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Corina Crețu a Pascal Arimont.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

23. Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia
EÚ (rozprava) 
Vyhlásenia Rady a Komisie: Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia
EÚ (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki v mene skupiny PPE, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D,
Notis Marias v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Lambert
van Nistelrooij, Sofia Sakorafa a Georgios Kyrtsos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav
Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios a
Konstantinos Papadakis.
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V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa
oznámia neskôr.
Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 13.9.2018. 

24. Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a
chorobe do kvalitného zamestnania (stručná prezentácia)
Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do
kvalitného zamestnania [2017/2277(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa:
Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela
Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai a Maria
Grapini.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

25. Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu
na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj
proti týmto javom (stručná prezentácia)
Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo
verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom [2018/2055(INI)] -
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna
Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria
Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai a Maria Gabriela Zoană.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

26. Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných
služieb a dohľadu nad nimi (stručná prezentácia)
Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu
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nad nimi [2017/2253(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Brian Hayes (A8-
0263/2018)

Brian Hayes uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jonás
Fernández.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

27. Rovnosť jazykov v digitálnom veku (stručná prezentácia)
Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku [2018/2028(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.
Spravodajkyňa: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba
Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

28. Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v
rozvojových krajinách: prípad lesov (stručná prezentácia)
Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových
krajinách: prípad lesov [2018/2003(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-
0249/2018)

Heidi Hautala uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie
Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser a Maria Arena.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

29. Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (stručná
prezentácia)
Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [2018/2054(INI)] - Výbor pre
regionálny rozvoj. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman uviedol správu.
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Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel
Buda, Maria Grapini a Aleksander Gabelic. 

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.
Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 11.9.2018. 

30. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom
upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci: 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida a Anna Záborská.

31. Program rokovania na nasledujúci deň
Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE
626.050/OJMA).

32. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 22.59 h.

Klaus Welle Antonio Tajani
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

10.9.2018

Prítomní:

Ademov,  Adinolfi,  Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto,  Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy,
Anderson  Martina,  Andersson,  Andrieu,  Andrikienė,  Androulakis,  Annemans,  Arena,  Arimont,
Arnott,  Arthuis,  Ashworth,  Assis,  Auken,  Auštrevičius,  Ayala Sender,  Ayuso, van Baalen,  Bach,
Balas,  Balczó,  Barekov,  Bashir,  Bayet,  Bearder,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Belder,  Belet,
Bendtsen,  Benifei,  Beňová,  Bergeron,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois,
Brok,  Buchner,  Buda,  Bullock,  Buşoi,  Cabezón  Ruiz,  Cadec,  Calvet  Chambon,  van  de  Camp,
Campbell  Bannerman,  Carthy,  Carver,  Casa,  Caspary,  Castaldo,  del  Castillo  Vera,  Cavada,
Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune,
Coburn,  Coelho,  Collin-Langen,  Collins,  Colombier,  Comi,  Corbett,  Cornillet,  Corrao,  Costa,
Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton,
Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte,
Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds,
Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström,
Epitideios,  Erdős,  Ertug,  Estaràs  Ferragut,  Etheridge,  Evans,  Farage,  Faria,  Ferber, Fernandes,
Fernández,  Ferrandino,  Ferreira,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Fjellner,  Flack,  Flanagan,  Fleckenstein,
Florenz,  Forenza,  Foster,  Fountoulis,  Fox,  Franz,  Freund,  Frunzulică,  Gabelic,  Gahler,  Gál,
Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer
de  Oedenberg,  Giegold,  Gierek,  Gieseke,  Gill  Neena,  Gill  Nathan,  Giménez  Barbat,  Girling,
Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons,
Gosiewska,  Grammatikakis,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Gräzin,  Griesbeck,  Griffin,
Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk,
Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel,
Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hirsch,  Hoc,  Hoffmann,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,
Honeyball,  Hookem, Hortefeux,  Howarth,  Hübner,  Hudghton,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,
Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,  James,  Jamet,  Járóka,  Jáuregui
Atondo,  Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  Joulaud,  Jurek,  Juvin,  Kadenbach,
Kalinowski,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Karim,  Kariņš,  Karski,  Kaufmann,
Kefalogiannis,  Kelam,  Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirton-Darling,  Klinz,  Kłosowski,
Koch,  Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Kósa,  Köster,  Kouloglou,  Kouroumbashev,  Kovács,
Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-
Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lamassoure,  Lange,
Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese,
Lietz,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,  Løkkegaard,  Loones,  Lope  Fontagné,  López,  López  Aguilar,
López-Istúriz  White,  Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska,  Lundgren, Łybacka, McAllister,
McAvan,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Malinov,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,
Manscour,  Marcellesi,  Marias,  Marinescu,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,
Martusciello,  Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Matthews,  Maullu,  Maurel,  Mavrides,
Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Meissner,  Melo,  Meszerics,  Metsola,  Meuthen,  Michel,
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Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar,
Mobarik,  Moi,  Molnár, Monot,  Montel,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morvai,  Müller,  Mureşan,
Muselier,  Nagtegaal,  Nagy,  Nekov,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,
Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg,  Padar,  Paet,  Palmer,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,
Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini,  Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno,
Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri,  Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa,
Post,  Preda, Pretzell,  Preuß, Procter, Proust,  Punset,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev, Radoš,  Radtke,
Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy, Ries,  Riquet,
Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli,
Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin,
Schreijer-Pierik,  Schuster,  Scottà,  Sehnalová,  Selimovic,  Senra  Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão
Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter, Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,
Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty,
Štefanec,  Štětina,  Stevens,  Stihler,  Stolojan,  Stuger,  Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Swinburne,
Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel,
Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Theocharous,  Thomas,  Thun  und  Hohenstein,  Toia,  Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić, Tomc,  Toom, Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,
Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere,
Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Vălean,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan, Vautmans,  Vehkaperä,  Vergiat,  Verheyen, Viegas,  Vieu,
Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler
Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni,
Zanonato,  Zarianopoulos,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,
Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol  Guzmán,  Atkinson,  Boştinaru,  Crowley,  Finch,  Händel,  Karlsson,  Monteiro  de  Aguiar,
Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez
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