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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

29 À • Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016

Správa: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2016

[2017/2124(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Za prítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho

65 • Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s
testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového
priemyslu

Vyhlásenie Komisie

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti
zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického
blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta
bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a
smernica 2009/22/ES

[2016/0152(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

41 • Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a
III

Vyhlásenie Komisie

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií

Správa: Julie Girling (A8-0003/2017)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do
nízkouhlíkových technológií

[2015/0148(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 13/02/2017, hlasovanie: 15/02/2017)
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40 À • Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie

Správa: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Správa o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie

[2017/2084(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

58 À • Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových
tretích krajín

Námietka podľa článku 105 ods. 3

[2017/3020(DEA)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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09.00 – 11.50 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

48 • Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy

[2018/2533(RSP)]

57 - Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steeva Brioisa

Správa: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Steeva Brioisa

[2017/2221(IMM)]

Výbor pre právne veci

21 ««« - Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou

Odporúčanie: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi
Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

[2017/0139(NLE)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

49 À - Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie osobitného výboru pre postup Únie pre
povoľovanie pesticídov

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta
bydliska alebo sídla

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

16 À«««I - Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií

Správa: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 13/02/2017, hlasovanie: 15/02/2017)

29 À - Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016

Správa: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



 

15.00 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Turecko

 
Koniec spoločnej rozpravy
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40 À - Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie

Správa: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

14 À • Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Otázka na ústne zodpovedanie

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

[2017/2936(RSP)]

39 • Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situácia v Zimbabwe

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku

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

[2018/2527(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

61 • Situácia v Afríne (Sýria)

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situácia vo Venezuele

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

[2018/2559(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
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55 À • Situácia UNRWA

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

[2018/2553(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
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12.00 – 12.05 h

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.05 h
Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená
Nobelovou cenou za mier za rok 2017

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

32 À • Zloženie Európskeho parlamentu

Správa: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Správa o zložení Európskeho parlamentu

[2017/2054(INL)]

Výbor pre ústavné veci

26 À • Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou
komisiou

Správa: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Správa o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a
Európskou komisiou

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pre ústavné veci

66 • (Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN),
ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017)

70 - Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu
(Ryszard Czarnecki)

Návrh rozhodnutia

[2018/2572(RSO)]

Článok 21

32 À - Zloženie Európskeho parlamentu

Správa: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Výbor pre ústavné veci

26 À - Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Správa: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pre ústavné veci



 

15.00 – 23.00 h     
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54 « - Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

Správa: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii
vozidiel v Portugalsku

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

15 - Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ

Návrh uznesenia

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Článok 216 ods. 2

58 À - Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín

Námietka podľa článku 105 ods. 3

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Návrh uznesenia

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma volebného práva Európskej únie

Otázka na ústne zodpovedanie

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Výbor pre ústavné veci
Rada
Reforma volebného práva EÚ

[2017/3019(RSP)]

33 • Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2512(RSP)]



Spoločná rozprava - Fondy EÚ pre vonkajšie akcie 
 Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

 
Koniec spoločnej rozpravy
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23 À«««I • Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre
vonkajšie opatrenia

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Výbor pre rozpočet

24 À«««I • Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na
podporu investičných projektov mimo Únie

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje
záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo
Únie

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Výbor pre rozpočet

27 À • Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

[2017/2071(INI)]

Výbor pre rozpočet

Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

45 • Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Európski konzervatívci a reformisti
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Európski konzervatívci a reformisti
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Komisia
Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

[2018/2531(RSP)]



štvrtok 8. februára 2018

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

36 À • Úprava letného času

Vyhlásenie Komisie

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

Spoločný návrh uznesenia B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018,
B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Popravy v Egypte

Spoločný návrh uznesenia B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018,
B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Detské otroctvo na Haiti

Spoločný návrh uznesenia B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018,
B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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

50 À - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Správa: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a
spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
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72 «««I - Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii
informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN),
s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN)

Správa: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

23 À«««I - Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Výbor pre rozpočet

24 À«««I - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných
projektov mimo Únie

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Výbor pre rozpočet

27 À - Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Výbor pre rozpočet

43 À - Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku

Návrhy uznesení

B8-0079/2018, Spoločný návrh uznesenia B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018,
B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situácia vo Venezuele

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018,
B8-0087/2018, B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situácia UNRWA

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018,
B8-0090/2018, B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Úprava letného času

Návrhy uznesení

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15.00 – 16.00 h     
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]



 

 
Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku) 

Lehoty
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Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 5. februára 2018

 

17.00 – 23.00 h

 

 

utorok 6. februára 2018

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h

 

 

streda 7. februára 2018
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Komisia (vrátane odpovedí) :45 min

Prezident Európskej centrálnej banky (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (4 x 6 min) :24 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (8 x 1 min) :8 min

Autor (politická skupina) :2 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (7 x 5 min) :35 min

Poslanci :105 min

PPE : 27 min, S&D : 24 min, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 7 min, ENF : 6 min 30, NI : 4 min

Predseda vlády Chorvátska Andrej Plenković (vrátane odpovedí) :30 min

Predseda Komisie (vrátane odpovedí) :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

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :50 min

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Autor (výbor) :5 min

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

Poslanci :270 min 30

PPE : 75 min, S&D : 65 min 30, ECR : 27 min, ALDE : 25 min, GUE/NGL : 19 min 30, Verts/ALE : 19 min,
EFDD : 17 min, ENF : 14 min 30, NI : 8 min



09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h
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09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 16.00 h
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Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (2 x 5 min) :10 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) :30 min

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :40 min

Prezident Európskej investičnej banky (vrátane odpovedí) :15 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

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

Autor (výbor) :5 min

Autori (politické skupiny) (6 x 2 min) :12 min

Rečník v rámci tematickej rozpravy :4 min

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

Poslanci :194 min 30

PPE : 53 min, S&D : 46 min 30, ECR : 19 min 30, ALDE : 18 min, GUE/NGL : 14 min 30, Verts/ALE : 14
min, EFDD : 12 min 30, ENF : 10 min 30, NI : 6 min

Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 135) :1 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

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

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Autor (politická skupina) :2 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :30 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, ECR : 3 min, ALDE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, Verts/ALE : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lehoty

 
 

pondelok 5. februára 2018

 

 

utorok 6. februára 2018
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29 À • Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016  - Správa: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Pozmeňujúce návrhy streda 31. januára, 13.00 h

17 À • Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta
bydliska alebo sídla   - Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 31. januára, 13.00 h

16 À • Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií  - Správa: Julie Girling
(A8-0003/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 31. januára, 13.00 h

40 À • Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie  - Správa: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

streda 31. januára, 13.00 h

58 À • Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín  -
Námietka podľa článku 105 ods. 3

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 5. februára, 19.00 h

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

utorok 6. februára, 16.00 h

49 À • Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie osobitného výboru pre postup Únie pre
povoľovanie pesticídov

- Pozmeňujúce návrhy piatok 2. februára, 12.00 h

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

pondelok 5. februára, 19.00 h

14 À • Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov - Otázka na ústne zodpovedanie
(O-000003/2018 - B8-0005/2018)

- Návrh uznesenia piatok 2. februára, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 5. februára, 19.00 h

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

utorok 6. februára, 16.00 h

43 À • Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej
predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení pondelok 5. februára, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 7. februára, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 7. februára, 13.00 h

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

streda 7. februára, 19.00 h



 

streda 7. februára 2018

 

 

štvrtok 8. februára 2018
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60 À • Situácia vo Venezuele - Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesení pondelok 5. februára, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 7. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 7. februára, 14.00 h

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

streda 7. februára, 19.00 h

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

- Návrhy uznesení pondelok 5. februára, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 7. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 7. februára, 14.00 h

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

streda 7. februára, 19.00 h

32 À • Zloženie Európskeho parlamentu  - Správa: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 31. januára, 13.00 h

26 À • Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou  - Správa:
Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 31. januára, 13.00 h

23 À • Garančný fond pre vonkajšie opatrenia  - Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 31. januára, 13.00 h

24 À • Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných
projektov mimo Únie  - Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 31. januára, 13.00 h

27 À • Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky  - Správa: Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0013/2018)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 5. februára, 19.00 h

36 À • Úprava letného času - Vyhlásenie Komisie

- Návrhy uznesení streda 31. januára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 5. februára, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 5. februára, 20.00 h

62 À • Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 5. februára, 20.00 h

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

streda 7. februára, 13.00 h

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

streda 7. februára, 14.00 h



Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
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63 À • Popravy v Egypte

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 5. februára, 20.00 h

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

streda 7. februára, 13.00 h

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

streda 7. februára, 14.00 h

64 À • Detské otroctvo na Haiti

- Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku) pondelok 5. februára, 20.00 h

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

streda 7. februára, 13.00 h

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

streda 7. februára, 14.00 h

50 À • Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

- Pozmeňujúce návrhy streda 7. februára, 10.00 h

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

streda 7. februára, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v utorok piatok 2. februára, 12.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v stredu pondelok 5. februára, 19.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 6. februára, 19.00 h

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

streda 7. februára, 19.00 h


	pondelok 5. februára 2018
	17.00 – 23.00 h     

	utorok 6. februára 2018
	09.00 – 11.50 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 23.00 h     
	Spoločná rozprava - Turecko


	streda 7. februára 2018
	09.00 – 11.50 h     
	12.00 – 12.05 h
	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 23.00 h     
	Spoločná rozprava - Fondy EÚ pre vonkajšie akcie
 Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB


	štvrtok 8. februára 2018
	09.00 – 11.50 h     
	Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

	12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
	15.00 – 16.00 h     
	Väčšie interpelácie (článok 130b)


	Rečnícky čas (článok 162 rokovacieho poriadku)
	pondelok 5. februára 2018
	17.00 – 23.00 h

	utorok 6. februára 2018
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 23.00 h

	streda 7. februára 2018
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 23.00 h

	štvrtok 8. februára 2018
	09.00 – 11.50 h
	15.00 – 16.00 h


	Lehoty
	pondelok 5. februára 2018
	utorok 6. februára 2018
	streda 7. februára 2018
	štvrtok 8. februára 2018
	Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
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