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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 Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

18 À • Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

Správa: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v
rámci EÚ a mimo nej

[2018/2110(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

27 À • Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej
riadenia

Správa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja
colnej únie EÚ a jej riadenia

[2018/2109(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

119 À • Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva

Spoločný návrh uznesenia B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019,
B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabwe

Spoločný návrh uznesenia B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019,
B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii

Spoločný návrh uznesenia B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019,
B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]
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9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

108 «««I - Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

Správa: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a
administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

103 « - Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom

Správa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci
medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

104 «««I - Hodnotenie zdravotníckych technológií

Správa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 01/10/2018, hlasovanie: 03/10/2018)

34 À«««I - Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Správa: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod

35 À«««I - Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny
informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii

Správa: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

59 À«««I - Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

Správa: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

72 À«««I - Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu

Správa: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

106 À«««I - Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

Správa: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
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105 À«««I - Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Správa: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

128 À - Právo na pokojný protest a primerané použitie sily

Návrhy uznesení

B8-0103/2019, Spoločný návrh uznesenia B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Práva intersexuálnych osôb

Návrhy uznesení

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)

Návrhy uznesení

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019,
B8-0132/2019, B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Návrhy uznesení

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

Správa: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

27 À - Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia

Správa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa



 

15.00 – 16.00 h     
 

Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku)
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61 À - Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad
decentralizovanými agentúrami

Správa: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Správa o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly
nad decentralizovanými agentúrami

[2018/2114(INI)]

Výbor pre ústavné veci

130 • G-000008/2018

[G-000008/2018 - B8-0013/2019]

83 À • Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Otázka na ústne zodpovedanie

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých

[2018/2792(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
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