
05/02/18 617.443/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2014 2019

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

pondelok 5. februára 2018



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)



2 2pondelok 5. februára 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

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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