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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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17.00 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

39 À • Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových
únikoch

Správa: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových
únikoch

[2018/2121(INI)]

Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a
daňové úniky

117 À • Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte
a na Slovensku

Otázka na ústne zodpovedanie

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

[2018/2965(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

140 À«««I • Ukončenie sezónnych zmien času

Správa: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne
zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

[2018/0332(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

42 À«««I • Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou

Správa: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách
pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

[2016/0380(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



 
Koniec spoločnej rozpravy
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14 À«««I • Vnútorný trh s elektrinou

Správa: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s
elektrinou (prepracované znenie)

[2016/0379(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

26 À«««I • Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky

Správa: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
(prepracované znenie)

[2016/0378(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

43 À«««I • Pripravenosť na riziká v sektore elektriny

Správa: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká
v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

[2016/0377(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

107 «««I • Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov

Správa: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na
ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

[2018/0089(COD)]

Výbor pre právne veci

169 À • Najnovší vývoj škandálu Dieselgate

Vyhlásenie Komisie

[2019/2670(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

133 À«««I • Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

Správa: Michał Boni (A8-0086/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík
vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie
(ES) č. 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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