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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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08.30 – 10.50 h     

 

11.00 – 13.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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08.30 – 10.50 h Rozpravy

11.00 – 13.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

45 À«««I • Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Správa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom
dôchodkovom produkte (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

42 À«««I • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov

Správa: David Casa (A8-0270/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným
a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady
2010/18/EÚ

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

85 - Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity

[2018/2268(IMM)]

Výbor pre právne veci

86 - Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Správa o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

[2018/2269(IMM)]

Výbor pre právne veci

87 - Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity

Správa: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Správa o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity

[2018/2270(IMM)]

Výbor pre právne veci
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73 À«««I - Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc
členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide
o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Správa: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní
vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti,
pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

58 « - Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Správa: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

26 - Nakladanie s odpadmi

Návrh uznesenia

B8-0231/2019

[2019/2557(RSP)]

Článok 216 ods. 2

76 «««I - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov
v odvetví cestnej dopravy

Správa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide
o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na
smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(Rozprava: 03/07/2018, hlasovanie: 04/07/2018, Rozprava : 27/03/2019)

77 «««I - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy
prostredníctvom tachografov

Správa: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006,
pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy
denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy
prostredníctvom tachografov

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(Rozprava: 03/07/2018, hlasovanie: 04/07/2018, Rozprava : 27/03/2019)

78 «««I - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

Správa: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a
nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(Rozprava: 03/07/2018, hlasovanie: 04/07/2018, Rozprava : 27/03/2019)
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57 À«««I - Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

Správa: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[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)

[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)

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

Výbor pre rybárstvo

(Hlasovanie: 17/01/2019)

23 À«««I - Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie

Správa: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

55 À«««I - Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Správa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

45 À«««I - Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Správa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

42 À«««I - Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov

Správa: David Casa (A8-0270/2018)

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

53 «««I - Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho
štátu v členských štátoch

Správa: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

(Rozprava: 16/01/2019, hlasovanie: 17/01/2019)
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37 «««I - Európsky sociálny fond plus (ESF+)

Správa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(Rozprava: 15/01/2019, hlasovanie: 16/01/2019)

54 À«««I - Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Správa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

(Hlasovanie: 13/02/2019)

14 À«««I - Opakované použitie informácií verejného sektora

Správa: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného
sektora (prepracované znenie)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

24 À«««I - Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého

Správa: Marco Affronte (A8-0389/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej
populácie mečiara veľkého, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Výbor pre rybárstvo

56 À«««I - Minimálna úroveň prípravy námorníkov

Správa: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o
minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

51 À«««I - Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

Správa: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013,
pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

67 «««I - Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

Správa: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399,
pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

(Hlasovanie: 29/11/2018)
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82 - Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku o žiadosti o
stanovisko Súdneho dvora k pristúpeniu EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a o boji proti nemu

B8-0232/2019

[2019/2678(RSP)]

75 À - Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového
produktu

Správa: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Správa o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného
dôchodkového produktu

[2018/2002(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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