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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



štvrtok 14. marca 2019

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

50 À • Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného
rozvoja

Správa: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Správa o výročnej strategickej správe o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného
rozvoja

[2018/2279(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

20 • Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)

Správa: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP

[2018/2107(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

136 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Spoločný návrh uznesenia B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019,
B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv

Spoločný návrh uznesenia B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019,
B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale

Spoločný návrh uznesenia B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019,
B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]
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2 2štvrtok 14. marca 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

111 « - Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv
a povinností a medzinárodné únosy detí

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Výbor pre právne veci

(Rozprava: 17/01/2018, hlasovanie: 18/01/2018)

20 - Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)

Správa: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

74 À«««I - Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

Správa: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

(Hlasovanie: 13/12/2018)

54 À«««I - Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave

Správa: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

49 À - Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III

Správa: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Výbor pre rozpočet

146 À - Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019,
B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

142 « - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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143 « - Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Správa o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

123 À - Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019,
B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu
špinavých peňazí

Návrhy uznesení

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Zmena klímy

Návrhy uznesení

B8-0184/2019, B8-0188/2019, Spoločný návrh uznesenia B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019,
B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA

Návrhy uznesení

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Zriadenie Európskeho menového fondu

Predbežná správa: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

147 À - Situácia v Nicarague

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019,
B8-0169/2019, B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Správa: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



15.00 – 16.00 h     
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148 • Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre

Otázka na ústne zodpovedanie

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisia
Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre

[2019/2616(RSP)]

149 À • Základné práva osôb afrického pôvodu

Otázka na ústne zodpovedanie

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Základné práva ľudí afrického pôvodu

[2018/2899(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
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