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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

46 À • Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne
Caruanovej Galiziovej

Vyhlásenie Komisie

[2019/2954(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

14 - Voľba ombudsmana

[2019/2042(INS)]

Prvé kolo hlasovania

16 «««I - Makrofinančná pomoc Jordánsku

Správa: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

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

Výbor pre medzinárodný obchod

17 ««« - Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

Odporúčanie: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou
konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady
2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v
boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového
rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich
laboratórne činnosti

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

18 ««« - Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

Odporúčanie: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským
kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady
2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v
boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového
rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich
laboratórne činnosti

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
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32 ««« - Protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu
zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ
ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

Odporúčanie: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou
konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou
konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl
podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely
presadzovania práva

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

22 ««« - Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými
štátmi

Odporúčanie: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o
partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

36 « - Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Správa: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[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)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

31 « - Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

Správa: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o
pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Výbor pre rozvoj

34 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Správa: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

33 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Správa: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci



15.00 – 23.00 h     
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53 • Konflikt záujmov a korupcia ovplyvňujúca ochranu finančných záujmov EÚ v
členských štátoch

Otázka na ústne zodpovedanie

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Komisia
Konflikt záujmov a korupcia s dosahom na ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch

[2019/2963(RSP)]

55 À • Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Vyhlásenie Komisie

[2019/2975(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na budúcej schôdzi

66 • Výsledky konferencie COP25

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2803(RSP)]

38 • Dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do tretích krajín

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2944(RSP)]

24 À • Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

Otázka na ústne zodpovedanie

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Digitálna transformácia zdravotnej a inej starostlivosti

[2019/2804(RSP)]
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