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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 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

135 À • Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov

Vyhlásenie Komisie

[2019/2683(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

21 À«««I • Prostredie jednotnej európskej námornej platformy

Správa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie
jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

18 À«««I • Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich
udržateľnosť

Správa: Paul Tang (A8-0363/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií
týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení
smernica (EÚ) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

130 À • Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín

Spoločný návrh uznesenia B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019,
B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Kamerun

Spoločný návrh uznesenia B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019,
B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunej

Spoločný návrh uznesenia B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019,
B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(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)

120 « - Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom

Správa: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej
spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

80 À«««I - Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Správa: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(Hlasovanie: 11/12/2018)

72 À«««I - Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

Správa: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 14/11/2018, hlasovanie: 14/11/2018)

37 À«««I - Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

Správa: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 24/10/2018, hlasovanie: 25/10/2018)

98 À«««I - Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Výbor pre právne veci

75 À«««I - Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia

Správa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Výbor pre právne veci

(Hlasovanie: 17/01/2019)

90 À«««I - Európsky obranný fond

Správa: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

(Rozprava: 11/12/2018, hlasovanie: 12/12/2018)

68 À«««I - Expozícia vo forme krytých dlhopisov

Správa: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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67 À«««I - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi

Správa: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

85 À«««I - Program InvestEU

Správa: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

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

21 À«««I - Prostredie jednotnej európskej námornej platformy

Správa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

18 À«««I - Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Správa: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

40 À«««I - Perzistentné organické látky

Správa: Julie Girling (A8-0336/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach
(prepracované znenie)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 14/11/2018, hlasovanie: 15/11/2018)

43 À«««I - Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o
mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov

Správa: Werner Langen (A8-0181/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012,
pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na
ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva
centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy
obchodných údajov

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

(Rozprava: 11/06/2018, hlasovanie: 12/06/2018)

31 À«««I - Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín

Správa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na
udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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100 À«««I - Podpora využívania rastových trhov MSP

Správa: Anne Sander (A8-0437/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a
(EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

106 À - Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny
návrh

Návrhy uznesení

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov

Návrhy uznesení

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]
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