EURÓPSKY PARLAMENT
2014

2019
Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

streda 13. decembra 2017

13/12/17

SK

614.777/OJ
Zjednotení v rozmanitosti

SK

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

À = Lehoty ´ = Lehoty na požiadanie 6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty
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09.00 – 11.50 h
12.00 – 12.30 h
12.30 – 14.30 h
15.00 – 23.00 h

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
Udelenie Sacharovovej ceny
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
Rozpravy

09.00 – 11.50 h

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
Spoločná rozprava - Príprava zasadnutia Európskej rady

11

54

• Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2017/2858(RSP)]
À

• Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom
[2017/2964(RSP)]
Koniec spoločnej rozpravy

12.00 – 12.30 h
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

12.30 – 14.30 h

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

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
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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

15.00 – 23.00 h
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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3

• 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

614.777/OJ

• 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
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