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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     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 21.00 h Rozpravy

41 À • Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2817(RSP)]

19 - Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018

Správa: John Howarth (A9-0005/2019)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019 –
zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Výbor pre rozpočet

21 À - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre
konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+

Správa: John Howarth (A9-0004/2019)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 –
Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Výbor pre rozpočet

20 - Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku
a Rakúsku

Správa: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie
na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Výbor pre rozpočet

24 - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom
poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

Správa: John Howarth (A9-0006/2019)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2019 na rozpočtový rok 2019, ktorý
je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc
Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Výbor pre rozpočet



 

15.00 – 21.00 h     
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23 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická
pomoc na podnet Komisie

Správa: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Výbor pre rozpočet

41 À - Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Návrhy uznesení

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Boj proti rakovine

Tematická rozprava (článok 162)

[2019/2818(RSP)]

11 • Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2820(RSP)]
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