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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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15.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

41 • Humanitárna situácia v Sýrii, najmä v Ghúte

Vyhlásenie predsedu

[2018/2602(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

35 • Neformálne zasadnutie Európskej rady 23. februára 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na
situáciu v Poľsku

Vyhlásenie Komisie

[2018/2541(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

42 • Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri
prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

Správa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a
označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných
potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

11 À • Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016

Správa: Frank Engel (A8-0025/2018)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016

[2017/2125(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

30 • Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2530(RSP)]
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44 • Zakázané lobistické aktivity bývalého predsedu Komisie Barrosa, ako napríklad
stretnutie s komisárom Katainenom

Vyhlásenie Komisie

[2018/2605(RSP)]

31 • Odstránenie viacerých tretích krajín zo zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré
nespolupracujú na daňové účely

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2564(RSP)]

19 À • Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ

Správa: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Správa o vyhliadkach a výzvach pre včelársky sektor EÚ

[2017/2115(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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08.30 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 11.35 h Prejav Nilsa Muižnieksa, komisára Rady Európy pre ľudské práva

11.30 – 13.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

4 À • Banková únia - výročná správa za rok 2017

Správa: Sander Loones (A8-0019/2018)

Správa o bankovej únii - výročná správa za rok 2017

[2017/2072(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

14 À« • Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní

Správa: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o
povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými
dohodami, ktoré podliehajú oznamovaniu

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

16 À • Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti
financovaniu terorizmu

Správa: Javier Nart (A8-0035/2018)

Správa k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k
rokovaniam o odstrihnutí džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach
proti financovaniu terorizmu

[2017/2203(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

5 À • Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Správa: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie
Komisie OSN pre postavenie žien

[2017/2194(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
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43 • (Prejav Nilsa Muižnieksa, komisára Rady Európy pre ľudské práva)

37 À - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

Správa: Werner Langen (A8-0024/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ
ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

15 ««« - Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia
a zaistenia

Odporúčanie: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a
Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

27 « -  Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom

Správa: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Správa o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

40 « - Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

36 À - Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií
a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

Správa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

14 À« - Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní

Správa: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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38 À - Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7)

Návrh uznesenia

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034
× NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON
89034 a NK603

Návrh uznesenia

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel

Správa: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Výbor pre rozpočet

21 À - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson

Správa: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Výbor pre rozpočet

33 À - Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku

Návrhy uznesení

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016

Správa: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

19 À - Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ

Správa: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

4 À - Banková únia - výročná správa za rok 2017

Správa: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

16 À - Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu

Správa: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Výbor pre zahraničné veci
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5 À - Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Správa: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
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Predseda Európskeho parlamentu :10 min

Rada (vrátane odpovedí) :20 min

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :65 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

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

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :149 min 30

PPE : 40 min, S&D : 35 min, ECR : 15 min, ALDE : 14 min, GUE/NGL : 11 min, Verts/ALE : 11 min, EFDD
: 9 min 30, ENF : 8 min 30, NI : 5 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :20 min

Spravodajcovia (5 x 6 min) :30 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (4 x 5 min) :20 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
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33 À • Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku -
Vyhlásenie Komisie

- Návrhy uznesení streda 21. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 26. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 26. februára, 14.00 h

28 À • Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní
iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín  - Správa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. februára, 13.00 h

11 À • Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016  - Správa: Frank Engel (A8-0025/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. februára, 13.00 h

19 À • Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ  - Správa: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

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

streda 21. februára, 13.00 h

4 À • Banková únia - výročná správa za rok 2017  - Správa: Sander Loones (A8-0019/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. februára, 13.00 h

14 À • Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní   - Správa: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. februára, 13.00 h

16 À • Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu  -
Správa: Javier Nart (A8-0035/2018)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 26. februára, 13.00 h

5 À • Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien  - Správa: Izaskun Bilbao Barandica,
Ángela Vallina (A8-0022/2018)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 26. februára, 13.00 h

37 À • Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

- Návrhy kandidátov do prvého kola hlasovania by sa mali odovzdať
zástupcovi generálneho tajomníka (budova Paul-Henri Spaak,
kancelária PHS 07B003)

utorok 27. februára, 20.00 h

36 À • Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 26. februára, 13.00 h

38 À • Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) - Návrh
uznesenia

- Pozmeňujúce návrhy utorok 27. februára, 13.00 h
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39 À • Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 ×
NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034
a NK603 - Návrh uznesenia

- Pozmeňujúce návrhy utorok 27. februára, 13.00 h

20 À • Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel  - Správa: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 26. februára, 13.00 h

21 À • Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson  -
Správa: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 26. februára, 13.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 27. februára, 19.00 h
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