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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     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

40 À • Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2886(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

28 À • Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely

16 À - Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely

Správa: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Výbor pre rozpočet

10 - Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Správa: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

11 - Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

Správa: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

29 À - Námietka podľa článku 112: posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné

Návrh uznesenia

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]



15.00 – 23.00 h     
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44 • Naliehavá klimaticko-ekologická situácia

Tematická rozprava (článok 162)

[2019/2887(RSP)]

20 • Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018

[2019/2802(RSP)]

Za prítomnosti predsedu Dvora audítorov Klausa-Heinera Lehneho

32 À • Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Otázky na ústne zodpovedanie

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rada
Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

[2019/2755(RSP)]

43 À • Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2883(RSP)]

42 • Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2884(RSP)]

31 • Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej
starostlivosti

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2861(RSP)]
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