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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



streda 12. februára 2020

 

 

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

56 • Príprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o
viacročnom finančnom rámci

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

12 À - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

13 ««« - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

24 À - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

66 À - Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Námietka podľa článku 112: olovo a jeho zlúčeniny

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 – 23.00 h     
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18 À - Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete

Návrhy uznesení

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Rozprava: 18/12/2019)

45 À - Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a
služieb

Návrhy uznesení

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a
Severného Írska

Návrhy uznesení

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

Správa: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

16 À - Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Návrh uznesenia

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Sociálna Európa v digitálnom svete

Tematická rozprava (článok 162)

[2020/2550(RSP)]

34 • Stratégia pre rodovú rovnosť

Vyhlásenie Komisie

[2020/2515(RSP)]

26 À • Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Otázka na ústne zodpovedanie

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rada
EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a
pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

64 • Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2562(RSP)]

35 • Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2523(RSP)]

49 • Lepší internet pre deti

Vyhlásenie Komisie

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavírus: zabezpečenie základných práv a koordinovanej európskej reakcie

Vyhlásenie Komisie

[2020/2565(RSP)]
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