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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 – 12.30 h     Slávnostná schôdza

 

12.30 – 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Slávnostná schôdza

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

11 • Príprava zasadnutia Európskej rady 12. – 13. decembra 2019

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2722(RSP)]

26 • Prejav laureáta Sacharovovej ceny za rok 2018 Olega Sentsova

17 ««« - Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a
prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Odporúčanie: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

44 « - Zmena pravidiel týkajúcich sa DPH a spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca
Únie

Správa: Paul Tang (A9-0034/2019)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné
úsilie na základe rámca Únie

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

28 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Joëlle Elvinger

Správa: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Správa o návrhu na vymenovanie Joëlle Elvingerovej za členku Dvora audítorov

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

29 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov -  François Roger Cazala

Správa: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Správa o vymenovaní Françoisa Rogera Cazalu za člena Dvora audítorov

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu



 

15.00 – 23.00 h     
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30 -  Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Alex Brenninkmeijer

Správa: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Správa o vymenovaní Alexa Brenninkmeijera za člena Dvora audítorov

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

31 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Nikolaos Milionis

Správa: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Správa o návrhu na vymenovanie Nikolaosa Milionisa za člena Dvora audítorov

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

32 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Klaus-Heiner Lehne

Správa: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Správa o vymenovaní Klausa-Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

35 À - Práva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

Návrhy uznesení

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Rozprava: 13/11/2019)

20 • Rozpočtový postup na rok 2020: spoločný text

Správa: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový
rok 2020 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore

49 • Reakcia EÚ na extrémne meteorologické javy a ich vplyvy: ako chrániť európske
mestské oblasti a ich kultúrne dedičstvo

Vyhlásenie Komisie

[2019/2932(RSP)]

48 À • Verejná diskriminácia LGBTI  osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim
vrátane zón bez osôb LGBTI

Vyhlásenie Komisie

[2019/2933(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas decembrovej schôdze

33 À • Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti
Airbus na európske poľnohospodárstvo

Vyhlásenie Komisie

[2019/2895(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
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42 À • Kríza Odvolacieho orgánu WTO

Vyhlásenie Komisie

[2019/2918(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
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