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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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10.00 – 11.50 h     
 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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10.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

37 À • Situácia LGBTI osôb v Ugande

Spoločný návrh uznesenia B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019,
B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egypt

B9-0136/2019, Spoločný návrh uznesenia B9-0138/2019, B9-0138/2019,
B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon

Spoločný návrh uznesenia B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019,
B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

23 6 «««I - Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku
vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody

Správa: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá
im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

34 À - Námietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového
(Cromomed S.A. a ďalšie)

Návrh uznesenia

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 – 16.00 h     
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33 À - Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné
podávanie správ podľa jednotlivých krajín

Návrhy uznesení

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Návrhy uznesení

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B9-0155/2019, Spoločný návrh uznesenia B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME

Otázka na ústne zodpovedanie

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Komisia
Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME

[2019/2888(RSP)]
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