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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 – 15.30 h Slávnostná schôdza

15.30 – 24.00 h Rozpravy

32 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

49 • Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2539(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

43 • Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným
držiteľom mandátov

Vyhlásenie Komisie

[2019/2534(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

40 • Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2517(RSP)]

50 À • Situácia vo Venezuele

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

[2019/2543(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

41 • Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom

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

[2019/2529(RSP)]

42 • Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu

Správa: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu
domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie
Komisie (ES) č. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

6 À • Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

Správa: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže

[2018/2102(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

5 • Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj
proti podvodom

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Správa o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie –
boji proti podvodom

[2018/2152(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

35 À • Stratégie integrácie Rómov

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2509(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

39 À • Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu

Správa: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Správa o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré majú vplyv na kapitoly 1 a 4
hlavy I; kapitolu 3 hlavy V; kapitoly 4 a 5 hlavy VII; kapitolu 1 hlavy VIII ; hlavu XII;
hlavu XIV a prílohu II

[2018/2170(REG)]

Výbor pre ústavné veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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