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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

 

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

12.00 – 12.30 h (Udelenie Sacharovovej ceny)

12.30 – 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

44 • Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty
základných práv

[2019/2951(RSP)]

Nasleduje kolo rečníkov z politických skupín

11 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2019/2723(RSP)]

45 • Udelenie Sacharovovej ceny

59 • Voľba ombudsmana

Prípadne druhé a tretie kolo voľby

30 «««I - SPL: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s
kalendárnym rokom 2020

Správa: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013,
pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o
pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

10 ««« - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací
protokol

Odporúčanie: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi
Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

48 À - Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu

Návrh uznesenia

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15.00 – 23.00 h     
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21 - Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017

Návrh rozhodnutia

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Verejná diskriminácia LGBTI  osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb
LGBTI

Návrhy uznesení

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Rozprava: 26/11/2019)

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

Návrhy uznesení

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Návrhy uznesení

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

Návrhy uznesení

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a
návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru

Tematická rozprava (článok 162)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2952(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na budúcej schôdzi



3 3streda 18. decembra 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

57 À • Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2978(RSP)]

65 À • Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/2993(RSP)]

64 À • Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2988(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo februári 2020
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