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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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14.00 – 15.15 h Rozpravy

15.15 – 17.30 h Rozpravy

17.30 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

80 • Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2676(RSP)]

71 • Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

Správa: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

6 À«««I • Európsky námorný a rybársky fond

Správa: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a
rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Výbor pre rybárstvo

41 À«««I • Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti
Stredozemného mora

Správa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti
Stredozemného mora

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Výbor pre rybárstvo

(Hlasovanie: 17/01/2019)



 
Spoločná rozprava - Clá

 
Koniec spoločnej rozpravy
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23 À«««I • Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných
občanom Únie

Správa: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia
preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich
rodinným príslušníkom uplatňujúcim svoje právo na voľný pohyb

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

81 • Vzťahy medzi EÚ a Čínou

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Správa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

(Hlasovanie: 15/01/2019)

39 À«««I • Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

Správa: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť
Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na
vybavenie na colné kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

(Hlasovanie: 15/01/2019)

55 À«««I • Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Správa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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