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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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Spoločná rozprava - Podvody v oblasti DPH a poskytovatelia platobných služieb

 
Koniec spoločnej rozpravy
 
Spoločná rozprava -  Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej

banky 
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

63 À • Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989

Vyhlásenie Komisie

[2019/2989(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

36 « • Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Správa: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o
zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

35 « • Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti
podvodom v oblasti DPH

Správa: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010,
pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti
podvodom v oblasti DPH

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

34 • Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Správa: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

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

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



 
Koniec spoločnej rozpravy
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33 • Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Správa: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

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

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

19 À • Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS
2.0

Otázka na ústne zodpovedanie

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Výbor pre hospodárske a menové veci
Komisia
Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

16 «««I • Makrofinančná pomoc Jordánsku

Správa: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Správa o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej
pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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