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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 – 11.20 h     

 

11.30 – 13.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 13.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

16 À • Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť
očakávania občanov

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2833(RSP)]

32 À • Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne

Správa: Yana Toom (A9-0016/2019)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne

[2019/2111(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

24 «««I - Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502

Správa: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 (dosiaľ neprijaté)

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 163)

12 « - Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom

Správa: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci
medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

8 À - Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v
súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

Správa: John Howarth (A9-0012/2019)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019:
Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v
prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Výbor pre rozpočet
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9 - Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie,
prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

Správa: John Howarth (A9-0013/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276,
pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti
migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Výbor pre rozpočet

23 À - Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu

Návrhy uznesení

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane chlorotolurónu

Návrhy uznesení

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Návrhy uznesení

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Návrhy uznesení

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo
štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9

Návrhy uznesení

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie
dezinformácií v rámci nich

Návrhy uznesení

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Rozprava: 17/09/2019)

16 À - Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov

Návrhy uznesení

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne

Správa: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
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