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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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15.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

41 • Humanitárna situácia v Sýrii, najmä v Ghúte

Vyhlásenie predsedu

[2018/2602(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

35 • Neformálne zasadnutie Európskej rady 23. februára 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na
situáciu v Poľsku

Vyhlásenie Komisie

[2018/2541(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

42 • Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri
prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

Správa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a
označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných
potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

11 À • Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016

Správa: Frank Engel (A8-0025/2018)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016

[2017/2125(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

30 • Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2530(RSP)]
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44 • Zakázané lobistické aktivity bývalého predsedu Komisie Barrosa, ako napríklad
stretnutie s komisárom Katainenom

Vyhlásenie Komisie

[2018/2605(RSP)]

31 • Odstránenie viacerých tretích krajín zo zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré
nespolupracujú na daňové účely

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2018/2564(RSP)]

19 À • Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ

Správa: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Správa o vyhliadkach a výzvach pre včelársky sektor EÚ

[2017/2115(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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