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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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09.00 – 11.50 h     

 

12.00 – 12.05 h

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.05 h
Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená
Nobelovou cenou za mier za rok 2017

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

32 À • Zloženie Európskeho parlamentu

Správa: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Správa o zložení Európskeho parlamentu

[2017/2054(INL)]

Výbor pre ústavné veci

26 À • Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou
komisiou

Správa: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Správa o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a
Európskou komisiou

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pre ústavné veci

66 • (Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN),
ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017)

70 - Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu
(Ryszard Czarnecki)

Návrh rozhodnutia

[2018/2572(RSO)]

Článok 21

32 À - Zloženie Európskeho parlamentu

Správa: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Výbor pre ústavné veci

26 À - Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Správa: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pre ústavné veci



 

15.00 – 23.00 h     
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54 « - Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

Správa: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii
vozidiel v Portugalsku

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

15 - Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ

Návrh uznesenia

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Článok 216 ods. 2

58 À - Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín

Námietka podľa článku 105 ods. 3

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Návrh uznesenia

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov

Tematická rozprava (článok 153a)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma volebného práva Európskej únie

Otázka na ústne zodpovedanie

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Výbor pre ústavné veci
Rada
Reforma volebného práva EÚ

[2017/3019(RSP)]

33 • Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2512(RSP)]



Spoločná rozprava - Fondy EÚ pre vonkajšie akcie 
 Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

 
Koniec spoločnej rozpravy
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23 À«««I • Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre
vonkajšie opatrenia

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Výbor pre rozpočet

24 À«««I • Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na
podporu investičných projektov mimo Únie

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje
záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo
Únie

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Výbor pre rozpočet

27 À • Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

[2017/2071(INI)]

Výbor pre rozpočet

Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

45 • Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Európski konzervatívci a reformisti
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Európski konzervatívci a reformisti
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Komisia
Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

[2018/2531(RSP)]
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