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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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Spoločná rozprava - Pobrežie Slonoviny
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17.00 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

41 À«««I • Program EÚ pre boj proti podvodom

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program
EÚ pre boj proti podvodom

[2018/0211(COD)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

58 À«««I • Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov
využívajúci tieto populácie

Správa: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov
využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa
ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa
zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č.
509/2007 a (ES) č. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Výbor pre rybárstvo

(Hlasovanie: 25/10/2018)

26 ««« • Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018
– 2024)

Odporúčanie: João Ferreira (A8-0030/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou
Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

[2018/0267(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

28 • Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018
– 2024) (uznesenie)

Správa: João Ferreira (A8-0034/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí
Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi
Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

[2018/0267M(NLE)]

Výbor pre rybárstvo



Koniec spoločnej rozpravy
 
Spoločná rozprava - Vykonávanie ustanovení zmluvy
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62 À • Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ

Správa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ

[2018/2111(INI)]

Výbor pre ústavné veci

63 À • Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce

Správa: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce

[2018/2112(INI)]

Výbor pre ústavné veci

22 À • Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu
vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou

Správa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu
vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou

[2018/2113(INI)]

Výbor pre ústavné veci

64 À • Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci
EÚ

Správa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom
rámci EÚ

[2017/2089(INI)]

Výbor pre ústavné veci

33 À • Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút
európskeho ombudsmana)

Správa: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a
všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a
zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom

[2018/2080(INL)]

Výbor pre ústavné veci

128 À • Právo na pokojný protest a primerané použitie sily

Vyhlásenie Komisie

[2019/2569(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok



 

Krátka prezentácia týchto správ:
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125 À • Veľké dravce

Vyhlásenie Komisie

[2018/3006(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

50 À • Stav diskusie o budúcnosti Európy

Správa: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy

[2018/2094(INI)]

Výbor pre ústavné veci

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

24 À • Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a
robotiky

Správa: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a
robotiky

[2018/2088(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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