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Vysvetlivky

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí: 

1. Tretie čítanie

- Spolurozhodovací postup (***III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu (***)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu v prípadoch podľa článku 49 Zmluvy o EÚ a článku 190 Zmluvy o ES na prijatie 
alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

3. Druhé čítanie

- Spolurozhodovací postup (***II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie spoločnej pozície; väčšina odovzdaných 
hlasov na schválenie spoločnej pozície

- Postup spolupráce (**II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu potrebná na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie spoločnej pozície, väčšina 
odovzdaných hlasov na schválenie spoločnej pozície

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

- Spolurozhodovací postup (***I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Postup spolupráce (**I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup  súhlasu (***)
väčšina odovzdaných hlasov v prípadoch podľa článkov 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 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



3 Obsah 3

408.289/OJ 408.289/OJ

Obsah 

Pondelok 16. júna 2008 ............................................................................................................................................................7

17:00 - 23:00 ..............................................................................................................................................................................7

Zasadnutie schôdze a rozvrh práce .....................................................................................................................................7
Jednominútové vystúpenia (článok 144 rokovacieho poriadku).........................................................................................7
Odporúčanie do druhého čítania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revízia rámcovej smernice o odpade ...................7
Odporúčanie do druhého čítania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy environmentálnej kvality v oblasti 
vodohospodárskej politiky ..................................................................................................................................................7
Vyhlásenie Komisie - Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm ................................................7
Vyhlásenie Komisie - 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie ..........................................................................................7
Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu .............................................................................................................................................................................7
Správa: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a 
skupín ..................................................................................................................................................................................7
Správa: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných 
biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike .......................................................................................8

Utorok 17. júna 2008................................................................................................................................................................9

9:00 - 11:50  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]......................................................................................9

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 134 rokovacieho poriadku EP) ............................................................9
Žiadosť Rady Európskej únie o naliehavý postup - Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o 
partnerstve v sektore rybolovu ES/Mauritánia ............................................................................................................9

Správa: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí majú nelegálny pobyt ......................................................................................................................................9
Správa: David Casa (A6-0231/2008) - Prijatie jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009...........................................9

12:00 - 13:00 ............................................................................................................................................................................10

Hlasovanie.........................................................................................................................................................................10
V súlade s článkom 43 ods. 2 rokovacieho poriadku: ...............................................................................................10
Správa: Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií .........................10
V súlade s článkom 80 rokovacieho poriadku ...........................................................................................................10
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Zariadenie na osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie)..............................................10
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Komponenty zariadení na osvetlenie a 
svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) ...........10
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Ochranné konštrukcie kolesových 
poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániace pri prevrátení (statické testovanie) (kodifikované 
znenie)........................................................................................................................................................................10
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Zlúčenie a splynutie akciových spoločností 
(kodifikované znenie) ................................................................................................................................................10
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Právna ochrana počítačových programov 



4 Obsah 4

408.289/OJ 408.289/OJ

(kodifikované znenie) ................................................................................................................................................11
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Vzájomné uznávanie plavebných licencií pre 
plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) ................................................................................11
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Záruky vyžadované od spoločností v zmysle 
článku 48 ods. 2 zmluvy (kodifikované znenie) ........................................................................................................11
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Veterinárne kontroly v obchode vnútri 
Spoločenstva (kodifikované znenie) ..........................................................................................................................11
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Obchodovanie s materiálom na vegetatívne 
rozmnožovanie viniča (kodifikované znenie) ............................................................................................................11
Podľa článku 131 rokovacieho poriadku ...................................................................................................................11
Správa: József Szájer (A6-0217/2008) - Zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných 
priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie).................................................................................11
Správa: József Szájer (A6-0218/2008) - Štatistiky o nominálnych výlovoch v určitých oblastiach s výnimkou 
severného Atlantiku (prepracované znenie)...............................................................................................................12
Správa: József Szájer (A6-0219/2008) - Štatistiky o úlovkoch a o rybárskej činnosti v severozápadnom 
Atlantiku (prepracované znenie)................................................................................................................................12
Správa: József Szájer (A6-0214/2008) - Štatistiky o jednotlivých výlovoch v severovýchodnom Atlantiku 
(prepracované znenie) ................................................................................................................................................12
Správa: József Szájer (A6-0215/2008) - Názvy textílií (prepracované znenie) ........................................................12
Správa: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 23. 
júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade úpravy ziskov združených podnikov .....................................12
Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Výmena informácií z trestných registrov 
medzi členskými štátmi..............................................................................................................................................12
Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Ochrana eura proti falšovaniu .......................13
Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Jazykový režim Súdneho dvora uplatniteľný 
na prieskumné konanie ..............................................................................................................................................13
Správa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimálna úroveň prípravy námorníkov (prepracované 
znenie)........................................................................................................................................................................13
Správa: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v 
potravinách živočíšneho pôvodu................................................................................................................................13
Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2) ....................................................................................13

15:00 - 17:30  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]..................................................................................13

Všeobecná rozprava - Energetický trh ..............................................................................................................................13
Správa: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Vnútorný trh s elektrickou energiou......................................................13
Správa: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny 
elektrickej energie ......................................................................................................................................................14
Správa: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov ...........................14
Správa: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie .............................14

Koniec všeobecnej rozpravy .............................................................................................................................................14

17:30 - 19:00 ............................................................................................................................................................................14

Hodina otázok pre  Komisiu (B6-0161/2008)...................................................................................................................14

21:00 - 24:00 ............................................................................................................................................................................14

Vyhlásenie Komisie - Dovoz zabitej hydiny ....................................................................................................................14
Správa: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Ochrana chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky......14
Všeobecná rozprava - Postup výboru................................................................................................................................15

Správa: József Szájer (A6-0088/2008) - Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, 
nariadenie "omnibus", prvá časť ................................................................................................................................15



5 Obsah 5

408.289/OJ 408.289/OJ

Správa: József Szájer (A6-0086/2008) - Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, 
nariadenie "omnibus", tretia časť ...............................................................................................................................15

Koniec všeobecnej rozpravy .............................................................................................................................................15
Správa: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov 
rybolovu na Kanárske ostrovy ..........................................................................................................................................15

Streda 18. júna 2008...............................................................................................................................................................16

9:00 - 11:20 PREDNOSTNÁ ROZPRAVA..........................................................................................................................16

Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku (19.-20. jún 2008) ..................16

11:30 - 12:00 ............................................................................................................................................................................16

Hlasovanie.........................................................................................................................................................................16
Návrh rozhodnutia - Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi Európskej komisie, pánovi 
Jacquesovi Barrotovi..................................................................................................................................................16
Návrh rozhodnutia - Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena Európskej komisie ............................16
Podľa článku 131 rokovacieho poriadku ...................................................................................................................16
Správa: Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Nezvestné osoby na Cypre - kontrola plnenia uznesenia Európskeho 
parlamentu z 15. marca 2007 .....................................................................................................................................16
Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Výkon funkcie ombudsmana .........................................................16
Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2) ....................................................................................16

12:00 - 12:30 ............................................................................................................................................................................17

Slávnostná schôdza - 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu ...............................................................................17

12:30 - 13:00 ............................................................................................................................................................................17

Pokračovanie hlasovania...................................................................................................................................................17

15:00 - 18:00   [ROZPRAVY O AKTUÁLNYCH TÉMACH]...........................................................................................17

Vyhlásenia Rady a Komisie - Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy ..............................................................................17
Otázky na ústne zodpovedanie - Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty  (O-0063/2008 - B6-
0162/2008)  (O-0064/2008 - B6-0163/2008)....................................................................................................................17
Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008)..................................................................17

18:00 - 19:00 ............................................................................................................................................................................17

Hodina otázok pre Radu (B6-0161/2008) .........................................................................................................................17

21:00 - 24:00 ............................................................................................................................................................................17

Odporúčanie do druhého čítania Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - Vnútrozemská preprava nebezpečného 
tovaru.................................................................................................................................................................................17



6 Obsah 6

408.289/OJ 408.289/OJ

Správa: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ..............................................18
Správa: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe.......................................................18
prípadne správa podľa článku 134 rokovacieho poriadku ................................................................................................18

Štvrtok 19. júna 2008 .............................................................................................................................................................19

10:00  - 11:50 ...........................................................................................................................................................................19

Správa: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Smerom k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v Európe: 
prvá správa o iniciatíve .....................................................................................................................................................19

12:00 - 13:00 ............................................................................................................................................................................19

Hlasovanie o textoch, ku ktorým bola uzavretá rozprava (poradie hlasovania je uvedené na strane 2)...........................19

15:00 - 16:00 ............................................................................................................................................................................19

Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho 
poriadku) ...........................................................................................................................................................................19

Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov ..................................................................................................19
Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov ................................................................................................................19
Irán: poprava mladistvých páchateľov.......................................................................................................................19

16:00 - 17:00 [alebo po ukončení predchádzajúcich rozpráv] ...........................................................................................19

Hlasovanie o návrhoch uznesení týkajúcich sa rozpráv o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a 
princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku)..........................................................................................19

Utorok 24. júna 2008..............................................................................................................................................................20

9:00 - 11:00 ..............................................................................................................................................................................20

Všeobecná rozprava - Európska rada / slovinské predsedníctvo ......................................................................................20
Správa Európskej rady a vyhlásenie Komisie - Výsledky zasadnutia Európskej rady 19. a 20. júna 2008 v 
Bruseli ........................................................................................................................................................................20
Vyhlásenie predsedníctva Rady - Polrok činnosti slovinského predsedníctva..........................................................20

Koniec všeobecnej rozpravy .............................................................................................................................................20

Rečnícky čas  (článok 142 rokovacieho poriadku) ..............................................................................................................23

Lehoty ..................................................................................................................................................................................27

Existencia lehoty na predloženie je vyznačená symbolom ""  pri bode programu, ktorého sa týka. Lehoty pre 
jednotlivé body sú uvedené na posledných stranách.



7 Pondelok 16. júna 2008 7

408.289/OJ 408.289/OJ

Pondelok 16. júna 2008

17:00 - 23:00

1  Zasadnutie schôdze a rozvrh práce

2  Jednominútové vystúpenia (článok 144 rokovacieho poriadku)

12   II  Odporúčanie do druhého čítania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Revízia rámcovej smernice o odpade
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o odpade a o zrušení určitých smerníc
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

13   II  Odporúčanie do druhého čítania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej 
politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/153/EHS, 
84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

4   Vyhlásenie Komisie - Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v 
prípade pohrôm

6   Vyhlásenie Komisie - 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie

7   I  Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Európsky rok 
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

8   Správa: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Vplyv kohéznej politiky na 
integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín
Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín
[2007/2191(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
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9   Správa: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Súdržnosť politík rozvoja a 
vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ 
na rozvoj v západnej Afrike
Súdržnosť politík v záujme rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných 
biologických zdrojov zo strany Európskej únie na rozvoj v západnej Afrike
[2007/2183(INI)]
Výbor pre rozvoj
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Carmen Fraga Estévez, Výbor pre rybné hospodárstvo
Článok 47 rokovacieho poriadku
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Utorok 17. júna 2008

ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH:

9:00 - 11:50 a 15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]

11  Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 134 rokovacieho 
poriadku EP)

64  - Žiadosť Rady Európskej únie o naliehavý postup - Možnosti rybolovu a finančný 
príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu ES/Mauritánia
Návrh nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a 
finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym 
spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. 
júla 2012
[KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Výbor pre rybné hospodárstvo

40   I  Správa: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Spoločné normy a postupy pri 
návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a 
postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí majú nelegálny pobyt
[KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Hlasovanie sa uskutoční v stredu

56    Správa: David Casa (A6-0231/2008) - Prijatie jednotnej meny 
Slovenskom 1. januára 2009
Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí 
jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009
[KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
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12:00 - 13:00

14  Hlasovanie

V súlade s článkom 43 ods. 2 rokovacieho poriadku: 

16  I - Správa: Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Európska agentúra pre bezpečnosť sietí 
a informácií
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ 
ide o jej trvanie
[KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Článok 43 ods. 2 rokovacieho poriadku

V súlade s článkom 80 rokovacieho poriadku 

17  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Zariadenie na 
osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách 
(kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži zariadenia na osvetlenie a 
svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované 
znenie)
[KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

18  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Komponenty 
zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych 
alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní komponentov 
zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo 
lesných traktoroch (kodifikované znenie)
[KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

19  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Ochranné 
konštrukcie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániace pri 
prevrátení (statické testovanie) (kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových 
poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické 
testovanie) (kodifikované znenie)
[KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

20  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Zlúčenie a splynutie 
akciových spoločností (kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových 
spoločností (kodifikované znenie)
[KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 
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21  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Právna ochrana 
počítačových programov (kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnej ochrane počítačových 
programov (kodifikované znenie)
[KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

22  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Vzájomné 
uznávanie plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy 
(kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní plavebných 
licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie)
[KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

23  I - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Záruky vyžadované 
od spoločností v zmysle článku 48 ods. 2 zmluvy (kodifikované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii záruk, ktoré sa od 
obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v 
členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť 
rovnocennosť týchto záruk  (kodifikované znenie)
[KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

24  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Veterinárne 
kontroly v obchode vnútri Spoločenstva (kodifikované znenie)
Návrh smernice Rady o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva 
(kodifikované znenie)
[KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

25  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Obchodovanie s 
materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (kodifikované znenie)
Návrh smernice Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča 
(kodifikované znenie)
[KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Výbor pre právne veci
Článok 80 rokovacieho poriadku 

Podľa článku 131 rokovacieho poriadku 

29  I - Správa: József Szájer (A6-0217/2008) - Zlepšenie priehľadnosti cien plynu a 
elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom 
(prepracované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie 
priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým 
odberateľom (prepracované znenie)
[KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku
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30  I - Správa: József Szájer (A6-0218/2008) - Štatistiky o nominálnych výlovoch v 
určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistík nominálneho 
výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného 
Atlantiku (prepracované znenie)
[KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

31  I - Správa: József Szájer (A6-0219/2008) - Štatistiky o úlovkoch a o rybárskej činnosti 
v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka predkladania štatistík o 
úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v 
severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)
[KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

32  I - Správa: József Szájer (A6-0214/2008) - Štatistiky o jednotlivých výlovoch v 
severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistických údajov o 
jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom 
Atlantiku (prepracované znenie)
[KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

70  I - Správa: József Szájer (A6-0215/2008) - Názvy textílií (prepracované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií (prepracované znenie)
[KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

33  - Správa: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Pristúpenie Bulharska a 
Rumunska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade 
úpravy ziskov združených podnikov 
Odporúčanie pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 
23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených 
podnikov 
[KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

41  - Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Výmena 
informácií z trestných registrov medzi členskými štátmi
Návrh rámcového rozhodnutia Rady o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra 
trestov medzi členskými štátmi (opätovná konzultácia)
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 131 rokovacieho poriadku
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71  - Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Ochrana eura 
proti falšovaniu
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 
stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu
[KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

72  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Jazykový režim 
Súdneho dvora uplatniteľný na prieskumné konanie
Návrh rozhodnutia Rady o zmene a doplnení rokovacieho poriadku Súdneho dvora 
Európskych spoločenstiev v súvislosti s jazykovým režimom uplatniteľným na 
prieskumné konanie
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Výbor pre právne veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

26   I - Správa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimálna úroveň prípravy 
námorníkov (prepracované znenie)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov 
(prepracované znenie)
[KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

42   I - Správa: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky 
účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v 
potravinách živočíšneho pôvodu a ruší nariadenie (EHS) č. 2377/90
[KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

35 - Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)

15:00 - 17:30  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]

 Všeobecná rozprava - Energetický trh

36   I  Správa: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Vnútorný trh s elektrickou 
energiou
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrickou energiou
[KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



14 Utorok 17. júna 2008 14

408.289/OJ 408.289/OJ

37   I  Správa: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Podmienky prístupu 
do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre 
cezhraničné výmeny elektrickej energie
[KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

38   I  Správa: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agentúra pre spoluprácu 
energetických regulátorov
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Agentúry pre 
spoluprácu energetických regulátorov
[KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

68   Správa: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Smerom k európskej charte 
práv spotrebiteľov energie
Európska charta práv spotrebiteľov energie
[2008/2006(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

 Koniec všeobecnej rozpravy

17:30 - 19:00

39  Hodina otázok pre  Komisiu (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Vyhlásenie Komisie - Dovoz zabitej hydiny

5   I  Správa: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Ochrana chodcov a iných 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane chodcov a iných 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky
[KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
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 Všeobecná rozprava - Postup výboru

27   I  Správa: József Szájer (A6-0088/2008) - Prispôsobenie určitých aktov 
regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť 
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých 
aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, 
rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 
2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – prvá časť 
[KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Výbor pre právne veci

28   I  Správa: József Szájer (A6-0086/2008) - Prispôsobenie určitých aktov 
regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť 
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých 
aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, 
rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 
2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – tretia časť
[KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Výbor pre právne veci

 Koniec všeobecnej rozpravy

63    Správa: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonómne colné kvóty 
Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske 
ostrovy
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych 
colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na 
Kanárske ostrovy
[KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj



16 Streda 18. júna 2008 16

408.289/OJ 408.289/OJ

Streda 18. júna 2008

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA:
9:00 - 11:20

ROZPRAVY O AKTUÁLNYCH TÉMACH:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

44  Vyhlásenia Rady a Komisie

                                    Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku 
                                    (19.-20. jún 2008)
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11:30 - 12:00

45  Hlasovanie

79  - Návrh rozhodnutia - Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi 
Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi

80  - Návrh rozhodnutia - Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena 
Európskej komisie

Podľa článku 131 rokovacieho poriadku 

75 - Správa: Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Nezvestné osoby na Cypre - kontrola plnenia 
uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007
Nezvestné osoby na Cypre - kontrola plnenia uznesenia Európskeho parlamentu z 15. 
marca 2007
[2007/2280(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 131 rokovacieho poriadku

34  - Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Výkon funkcie ombudsmana 
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho 
rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných 
podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana
[2006/2223(INI)]
Výbor pre ústavné veci
Hlasovanie o návrhu uznesenia

76 - Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)

12:00 - 12:30

46  Slávnostná schôdza - 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu
Slávnostný prejav Asmy Jahangirovej,
osobitnej spravodajkyne pre slobodu náboženstva a vierovyznania,
Rada OSN pre ľudské práva

12:30 - 13:00

47  Pokračovanie hlasovania

15:00 - 18:00   [ROZPRAVY O AKTUÁLNYCH TÉMACH]

74  Vyhlásenia Rady a Komisie - Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy
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81   Otázky na ústne zodpovedanie - Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok 
zvyšovania cien nafty

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Rada
Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty
Výbor pre rybné hospodárstvo
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Komisia
Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty
Výbor pre rybné hospodárstvo

49   Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 
2008)

18:00 - 19:00

50  Hodina otázok pre Radu (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Odporúčanie do druhého čítania Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

54   I  Správa: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Riadenie bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry
[KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

78   Správa: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Budúcnosť sektora oviec a kôz v 
Európe
Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe
[2007/2192(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

55  prípadne správa podľa článku 134 rokovacieho poriadku
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Štvrtok 19. júna 2008

10:00  - 11:50

57   Správa: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Smerom k bezpečnejšej, 
ekologickejšej a účinnejšej mobilite v Európe: prvá správa o iniciatíve 
„Inteligentné vozidlo“
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Smerom k 
bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v Európe: prvá správa o 
iniciatíve „Inteligentné vozidlo“
[2007/2259(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

12:00 - 13:00

58  Hlasovanie o textoch, ku ktorým bola uzavretá rozprava (poradie 
hlasovania je uvedené na strane 2)

15:00 - 16:00

 Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov 
právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku)

65   Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov

66   Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov

67   Irán: poprava mladistvých páchateľov

16:00 - 17:00 [alebo po ukončení predchádzajúcich rozpráv]

59  Hlasovanie o návrhoch uznesení týkajúcich sa rozpráv o prípadoch 
porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 
(článok 115 rokovacieho poriadku)
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Utorok 24. júna 2008

9:00 - 11:00

 Všeobecná rozprava - Európska rada / slovinské predsedníctvo

61  Správa Európskej rady a vyhlásenie Komisie - Výsledky zasadnutia 
Európskej rady 19. a 20. júna 2008 v Bruseli 

62  Vyhlásenie predsedníctva Rady - Polrok činnosti slovinského 
predsedníctva

 Koniec všeobecnej rozpravy
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Rečnícky čas  (článok 142 rokovacieho poriadku)
Lehoty
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Rečnícky čas  (článok 142 rokovacieho poriadku)

Pondelok 16. júna 2008

17:00 - 23:00

Komisia (vrátane odpovedí) : 45'
Spravodajcovia (5 x 6') : 30'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (3 x 1') : 3'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (7 x 5') : 35'

Utorok 17. júna 2008

9:00 - 11:50  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]

Rada (vrátane odpovedí) : 15'
Komisia (vrátane odpovedí) : 10'
Spravodajcovia (2 x 6') : 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (2 x 1') : 2'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [ROZPRAVY O LEGISLATÍVNYCH TEXTOCH]

Rada (vrátane odpovedí) : 15'
Komisia (vrátane odpovedí) : 15'
Spravodajcovia (4 x 6') : 24'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (8 x 1') : 8'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" : 5'

21:00 - 24:00

Komisia (vrátane odpovedí) : 25'
Spravodajcovia (3 x 6') : 18'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko : 1'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (4 x 5') : 20'

Streda 18. júna 2008

9:00 - 11:20

Rada (vrátane odpovedí) : 20'
Komisia (vrátane odpovedí) : 15'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00   [ROZPRAVY O AKTUÁLNYCH TÉMACH]

Rada (vrátane odpovedí) : 25'
Komisia (vrátane odpovedí) : 25'
Autori : 5'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komisia (vrátane odpovedí) : 15'
Spravodajcovia (3 x 6') : 18'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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Štvrtok 19. júna 2008

10:00  - 11:50

Komisia (vrátane odpovedí) : 5'
Spravodajca : 6'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Komisia (vrátane odpovedí) : 15'
Autor každého návrhu uznesenia : 1'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (3 x 2') : 6'

Utorok 24. júna 2008

9:00 - 11:00

Rada (vrátane odpovedí) : 20'
Komisia (vrátane odpovedí) : 10'

Zoznam rečníkov 
Poslanci : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" : 5'
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Lehoty

Pondelok 16. júna 2008

12  Odporúčanie do druhého čítania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revízia 
rámcovej smernice o odpade

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, zamietnutie lehota uplynula

13  Odporúčanie do druhého čítania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy 
environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, zamietnutie lehota uplynula

4  Vyhlásenie Komisie - Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade 
pohrôm

- Návrh uznesenia Pondelok 16. júna, 19:00
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy Utorok 17. júna, 10:00

6  Vyhlásenie Komisie - 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie
- Návrhy uznesenia lehota uplynula
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné  návrhy uznesení Pondelok 16. júna, 19:00

7  Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Európsky rok boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

8  Správa: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Vplyv kohéznej politiky na 
integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

9  Správa: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Súdržnosť politík rozvoja a vplyv 
využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v 
západnej Afrike

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

Utorok 17. júna 2008

40  Správa: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Spoločné normy a postupy pri návrate 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

56  Správa: David Casa (A6-0231/2008) - Prijatie jednotnej meny Slovenskom 1. 
januára 2009

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

26  Správa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimálna úroveň 
prípravy námorníkov (prepracované znenie)

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

42  Správa: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky 
účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

36  Správa: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Vnútorný trh s elektrickou energiou
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula
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37  Správa: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Podmienky prístupu do siete pre 
cezhraničné výmeny elektrickej energie

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

38  Správa: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agentúra pre spoluprácu 
energetických regulátorov

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

68  Správa: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Smerom k európskej charte práv 
spotrebiteľov energie

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy Pondelok 16. júna, 19:00

73  Vyhlásenie Komisie - Dovoz zabitej hydiny
- Návrhy uznesenia Pondelok 16. júna, 19:00
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné  návrhy uznesení Utorok 17. júna, 17:00

5  Správa: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Ochrana chodcov a iných 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

27  Správa: József Szájer (A6-0088/2008) - Prispôsobenie určitých aktov 
regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť 

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

28  Správa: József Szájer (A6-0086/2008) - Prispôsobenie určitých aktov 
regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť 

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

63  Správa: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonómne colné kvóty Spoločenstva 
pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

Streda 18. júna 2008

79  Návrh rozhodnutia - Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi 
Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi

- Návrh rozhodnutia Utorok 17. júna, 17:00
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy Utorok 17. júna, 19:00

80  Návrh rozhodnutia - Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena 
Európskej komisie

- Návrh rozhodnutia Utorok 17. júna, 17:00
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy Utorok 17. júna, 19:00

34  Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Výkon funkcie ombudsmana 
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

81  Otázky na ústne zodpovedanie - Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok 
zvyšovania cien nafty (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Návrhy uznesenia Pondelok 16. júna, 19:00
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné  návrhy uznesení Utorok 17. júna, 17:00

49  Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008)
- Návrhy uznesenia lehota uplynula
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné  návrhy uznesení Pondelok 16. júna, 19:00
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51  Odporúčanie do druhého čítania Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, zamietnutie lehota uplynula

54  Správa: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Riadenie bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

78  Správa: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe
- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy Pondelok 16. júna, 19:00

Štvrtok 19. júna 2008

57  Správa: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Smerom k bezpečnejšej, ekologickejšej a 
účinnejšej mobilite v Európe: prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“

- Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy lehota uplynula

65  Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov
- Návrhy uznesenia (článok 115 rokovacieho poriadku) Pondelok 16. júna, 20:00
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a  spoločné návrhy uznesení  (článok 115 rokovacieho poriadku EP)Streda 18. júna, 

13:00

66  Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov
- Návrhy uznesenia (článok 115 rokovacieho poriadku) Pondelok 16. júna, 20:00
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a  spoločné návrhy uznesení  (článok 115 rokovacieho poriadku EP)Streda 18. júna, 

13:00

67  Irán: poprava mladistvých páchateľov
- Návrhy uznesenia (článok 115 rokovacieho poriadku) Pondelok 16. júna, 20:00
- Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a  spoločné návrhy uznesení  (článok 115 rokovacieho poriadku EP)Streda 18. júna, 

13:00

Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien

- Texty predložené na hlasovanie v utorok Piatok 13. júna, 12:00
- Texty predložené na hlasovanie v stredu Pondelok 16. júna, 19:00
- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok Utorok 17. júna, 19:00
- Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 

rokovacieho poriadku) Štvrtok 19. júna, 10:00


