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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

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

Krátka prezentácia tejto správy:
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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)
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