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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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17.00 – 24.00 h     

 
Spoločná rozprava - Európsky informačný systém registrov trestov 

 
Koniec spoločnej rozpravy
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17.00 – 24.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

75 À«««I • Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky
informačný systém registrov trestov (ECRIS)

Správa: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové
rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych
príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov
trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV

[2016/0002(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

76 À«««I • Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú
k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín
a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)

Správa: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii
informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej
príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém
registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

(Hlasovanie: 08/02/2018)

62 À«««I • Program Európsky zbor solidarity

Správa: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program
Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie
(EÚ) č. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie



Spoločná rozprava - Kybernetická bezpečnosť

 
Koniec spoločnej rozpravy

 
Spoločná rozprava - Vietnam
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47 À«««I • Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ

Správa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre
kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o
certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií
(„akt o kybernetickej bezpečnosti“)

[2017/0225(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

133 À«««I • Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií
v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

Správa: Julia Reda (A8-0084/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v
oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

72 À«««I • Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v
potravinovom dodávateľskom reťazci

Správa: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných
praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

[2018/0082(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Hlasovanie: 25/10/2018)

21 ««« • Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti
práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Odporúčanie: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o
partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o
vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

[2018/0272(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

Krátka prezentácia tejto správy:
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10 • Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti
práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie)

Správa: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí
Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou
socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom
hospodárstve

[2018/0272M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

58 À«««I • Európska iniciatíva občanov

Správa: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

[2017/0220(COD)]

Výbor pre ústavné veci

(Hlasovanie: 05/07/2018)

29 À • Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Správa: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

[2018/2158(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

12 À • Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

Správa: Soraya Post (A8-0075/2019)

Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

[2018/2159(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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