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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



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)

1 1štvrtok 14. decembra 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

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

2 2štvrtok 14. decembra 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

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
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