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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 8. februára 2018

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

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

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

36 À • Úprava letného času

Vyhlásenie Komisie

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

Spoločný návrh uznesenia B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018,
B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Popravy v Egypte

Spoločný návrh uznesenia B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018,
B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Detské otroctvo na Haiti

Spoločný návrh uznesenia B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018,
B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

50 À - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Správa: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a
spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
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72 «««I - Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii
informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN),
s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN)

Správa: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c

23 À«««I - Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

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

[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)

[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)

[2017/2071(INI)]

Výbor pre rozpočet

43 À - Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku

Návrhy uznesení

B8-0079/2018, Spoločný návrh uznesenia B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018,
B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situácia vo Venezuele

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018,
B8-0087/2018, B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situácia UNRWA

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018,
B8-0090/2018, B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Úprava letného času

Návrhy uznesení

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15.00 – 16.00 h     
 

Väčšie interpelácie (článok 130b)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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