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Vysvetlivky
 

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

À = Lehoty    ´ = Lehoty na požiadanie    6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

69 À«««I • Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a
vidieka

Správa: Albert Deß (A8-0380/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č.
1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

12 À«««II • Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

Odporúčanie do druhého čítania: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl,
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Výbor pre rybárstvo

41 À«««I • Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných
obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na
vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

Správa: Julie Girling (A8-0258/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica
2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti
s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku
2021

[2017/0017(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 11/09/2017, hlasovanie: 13/09/2017)

21 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej
zmeny

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Správa o správe o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii
demokratickej zmeny

[2017/2069(INI)]

Výbor pre petície



Spoločná rozprava - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Kazachstanom
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51 ««« • Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom
(súhlas)

Odporúčanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o posilnenom
partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie

[2016/0166(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

50 • Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom
(uznesenie)

Správa: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o
uzavretí v mene Európskej únie posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na
strane druhej

[2017/2035(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

20 À • Smerom k stratégii digitálneho obchodu

Správa: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Správa Smerom k stratégii digitálneho obchodu

[2017/2065(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)



utorok 12. decembra 2017

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

3 3utorok 12. decembra 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 24.00 h Rozpravy

14 • Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam
a daňových únikov

Správa: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a
daňových únikov

[2017/2013(INI)]

Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho
úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním
sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi

47 À«««I • Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície

Správa: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia
(EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu
pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre
Európske centrum investičného poradenstva

[2016/0276(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

12 À«««II - Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

Odporúčanie do druhého čítania: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Výbor pre rybárstvo

69 À«««I - Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka

Správa: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

41 À«««I - Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu
pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového
opatrenia od roku 2021

Správa: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 11/09/2017, hlasovanie: 13/09/2017)
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47 À«««I - Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície

Správa: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

65 «««I - Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania
vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Správa: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu
autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií
a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Výbor pre právne veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

63 - Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

Správa: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

[2017/2199(IMM)]

Výbor pre právne veci

64 - Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej

Správa: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej

[2017/2220(IMM)]

Výbor pre právne veci

33 «««I - Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA

Správa: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné
dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie)

[2014/0175(COD)]

Výbor pre právne veci

49 ««« - Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA

Odporúčanie: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v
mene Európskej únie

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

67 ««« - Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov
obchodovania s emisiami skleníkových plynov

Odporúčanie: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou
konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov

[2017/0193(NLE)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



 

15.00 – 24.00 h     
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51 ««« - Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas)

Odporúčanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

50 - Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie)

Správa: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

68 « - Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Správa o návrhu Komisie na obnovenie funkčného obdobia predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie
krízových situácií

[2017/0901(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

21 À - Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Výbor pre petície

20 À - Smerom k stratégii digitálneho obchodu

Správa: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

56 À • Situácia v Afganistane

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/2932(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

57 À • Situácia Rohingov

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/2973(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok



Spoločná rozprava - Európska zahraničná, bezpečnostná a obranná politika (článok

36 Zmluvy o EÚ)

 
Koniec spoločnej rozpravy
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30 À • Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Správa: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

[2017/2123(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

15 À • Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Správa: David McAllister (A8-0350/2017)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky

[2017/2121(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

73 • Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v
európskej bezpečnostnej a obrannej politike

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku

[2017/3004(RSP)]

58 • Dohoda o iránskom jadrovom programe

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/2972(RSP)]

80 • Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/3012(RSP)]

74 • Situácia migrantov v Líbyi

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2017/3005(RSP)]

31 À • Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ
v tejto oblasti

Správa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a
politike Európskej únie v tejto oblasti

[2017/2122(INI)]

Výbor pre zahraničné veci
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34 À • Hongkong: 20 rokov po odovzdaní

Správa: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní

[2017/2204(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113

66 À • Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338
– 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

Námietka podľa článku 106

[2017/2920(RPS)]



streda 13. decembra 2017

 

 

09.00 – 11.50 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
 
Spoločná rozprava - Príprava zasadnutia Európskej rady

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

12.00 – 12.30 h

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

8 8streda 13. decembra 2017
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09.00 – 11.50 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

11 • Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2858(RSP)]

54 À • Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

[2017/2964(RSP)]

81 • Udelenie Sacharovovej ceny

Udelenie Sacharovovej ceny za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele: Národné
zhromaždenie, ktoré zastupoval jeho predseda Julio Borges, a všetci politickí väzni zo
zoznamu Venezuelského trestného fóra (Foro Penal Venezolano), ktorých zastupovali
Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh,
Alfredo Ramos a Andrea González

54 À - Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Návrhy uznesení

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v
mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

Námietka podľa článku 106

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým
povinnostiam a daňových únikov

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Článok 198



 

15.00 – 23.00 h     
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30 À - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Správa: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

15 À - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Správa: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

31 À - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti

Správa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

34 À - Hongkong: 20 rokov po odovzdaní

Správa: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 113

79 • Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a
Chorvátsko

Tematická rozprava (článok 153a)

[2017/3009(RSP)]

59 • Vykonávanie sociálneho piliera

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2974(RSP)]

77 • Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov
trvalo udržateľného rozvoja v EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/3006(RSP)]

76 • Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/2975(RSP)]

78 • Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2017/3007(RSP)]
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75 • Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

Otázky na ústne zodpovedanie

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Výbor pre ústavné veci
Rada
Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Výbor pre ústavné veci
Komisia
Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

[2017/2993(RSP)]

55 À • Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13.
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a
proti detskej pornografii

[2015/2129(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



štvrtok 14. decembra 2017

 

 

08.30 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 135 rokovacieho poriadku)

11 11štvrtok 14. decembra 2017
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08.30 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

44 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2016

Správa: Notis Marias (A8-0387/2017)

Správa podľa článku 216 ods. 7 o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2016

[2017/2222(INI)]

Výbor pre petície

39 À • Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu

Správa: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Správa o Európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu

[2016/2327(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

70 À • Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa

Spoločný návrh uznesenia B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017,
B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodža: zákaz opozície

Spoločný návrh uznesenia B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017,
B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty

Spoločný návrh uznesenia B8-0691/2017, B8-0691/2017, Spoločný návrh uznesenia
B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017,
B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

82 «««I - Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup
oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení
smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom
informačného systému o vnútornom trhu

Správa: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

56 À - Situácia v Afganistane

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017,
B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situácia Rohingov

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017,
B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti
detskej pornografii

Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

44 À - Rokovania Výboru pre petície v roku 2016

Správa: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Výbor pre petície

39 À - Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu

Správa: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

 
Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku) 

Lehoty
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Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 11. decembra 2017

 

17.00 – 23.00 h

 

 

utorok 12. decembra 2017

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 24.00 h

 

14 14Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

614.777/OJ 614.777/OJ

Komisia (vrátane odpovedí) :30 min

Spravodajcovia (5 x 6 min) :30 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (7 x 1 min) :7 min

Spravodajca (článok 52 ods. 2) :4 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :119 min 30

PPE : 31 min 30, S&D : 27 min 30, ECR : 12 min, ALDE : 11 min, GUE/NGL : 9 min, Verts/ALE : 9 min,
EFDD : 8 min, ENF : 7 min, NI : 4 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (4 x 6 min) :24 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (5 x 1 min) :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :75 min 30

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 5 min, NI : 3 min 30

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :70 min

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Spravodajcovia (4 x 6 min) :24 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (2 x 1 min) :2 min

Autor (výbor) :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (9 x 5 min) :45 min

Poslanci :254 min 30

PPE : 70 min 30, S&D : 61 min 30, ECR : 25 min 30, ALDE : 23 min 30, GUE/NGL : 18 min 30, Verts/ALE :
18 min, EFDD : 16 min, ENF : 13 min 30, NI : 7 min 30



streda 13. decembra 2017

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h

 

 

štvrtok 14. decembra 2017

 

08.30 – 11.50 h

 

15 15Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

614.777/OJ 614.777/OJ

Rada (vrátane odpovedí) :15 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :90 min

PPE : 23 min, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min, EFDD :
6 min 30, ENF : 5 min 30, NI : 3 min 30

Rada (vrátane odpovedí) :50 min

Komisia (vrátane odpovedí) :55 min

Spravodajca :6 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (2 x 1 min) :2 min

Autor (výbor) :5 min

Rečník v rámci tematickej rozpravy :4 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :210 min 30

PPE : 57 min 30, S&D : 50 min 30, ECR : 21 min, ALDE : 19 min 30, GUE/NGL : 15 min 30, Verts/ALE : 15
min, EFDD : 13 min 30, ENF : 11 min 30, NI : 6 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 135) :1 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135) (3 x 2 min) :6 min

Poslanci :75 min 30

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 5 min, NI : 3 min 30



Lehoty

 
 

pondelok 11. decembra 2017

 

 

utorok 12. decembra 2017

 

16 16Lehoty
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69 À • Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka  - Správa:
Albert Deß (A8-0380/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie štvrtok 7. decembra, 13.00 h

12 À • Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl  - Odporúčanie do druhého čítania: Linnéa Engström
(A8-0374/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 6. decembra, 13.00 h

41 À • Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu
pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia
od roku 2021  - Správa: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 6. decembra, 13.00 h

21 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny  - Správa:
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

streda 6. decembra, 13.00 h

20 À • Smerom k stratégii digitálneho obchodu  - Správa: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesení

piatok 8. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

pondelok 11. decembra, 19.00 h

47 À • Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície  - Správa: Udo Bullmann, José Manuel
Fernandes (A8-0198/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 6. decembra, 13.00 h

56 À • Situácia v Afganistane - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení pondelok 11. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 13. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 13. decembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

streda 13. decembra, 19.00 h

57 À • Situácia Rohingov - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení streda 6. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 13. decembra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 13. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

streda 13. decembra, 19.00 h
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30 À • Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky  - Správa: Michael Gahler
(A8-0351/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

15 À • Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky  - Správa: David McAllister
(A8-0350/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

31 À • Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti  -
Správa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

34 À • Hongkong: 20 rokov po odovzdaní  - Správa: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 8. decembra, 13.00 h

66 À • Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom
mäse na vertikálnom ražni v tvare homole - Námietka podľa článku 106

- Pozmeňujúce návrhy piatok 8. decembra, 13.00 h

54 À • Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

- Návrhy uznesení pondelok 11. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení utorok 12. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení utorok 12. decembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 12. decembra, 19.00 h

10 À • Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým
povinnostiam a daňových únikov

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

55 À • Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti
detskej pornografii  - Správa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 11. decembra, 19.00 h

44 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2016  - Správa: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

39 À • Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu  - Správa: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 6. decembra, 13.00 h

70 À • Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 11. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 14.00 h
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71 À • Kambodža: zákaz opozície

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 11. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 14.00 h

72 À • Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 11. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 135 rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135
rokovacieho poriadku)

streda 13. decembra, 14.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v utorok piatok 8. decembra, 12.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v stredu pondelok 11. decembra, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 12. decembra, 19.00 h

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

streda 13. decembra, 19.00 h
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