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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 17. júna 2020

 

 

15.00 – 15.05 h

 

15.15 – 18.00 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Príprava zasadnutia Európskej rady a odporúčania na

rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a

Severného Írska

 
Koniec spoločnej rozpravy
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15.00 – 15.05 h Pokračovanie schôdze a program práce

15.15 – 18.00 h Rozpravy

16.30 – 17.45 h Prvé hlasovanie

19.00 – 21.00 h Rozpravy

20.15 – 20.20 h Oznámenie výsledkov

20.30 – 21.45 h Druhé hlasovanie

51 • Pokračovanie schôdze a program práce

90 À • Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2685(RSP)]

13 • Príprava zasadnutia Európskej rady 19. júna 2020

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2656(RSP)]

17 À • Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska

Správa: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Správa o odporúčaniach Európskeho parlamentu na rokovania o novom partnerstve
so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

[2020/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre medzinárodný obchod



16.30 – 17.45 h     Prvé hlasovanie
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56 • Správy týkajúce sa imunity

18 - Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity

Správa: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Správa o žiadosti o zbavenie Gunnara Becka imunity

[2019/2154(IMM)]

Výbor pre právne veci

15 - Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity

Správa: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Správa o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity

[2019/2149(IMM)]

Výbor pre právne veci

93 • Procedurálny návrh - článok 200 ods. 4

96 • *** DELI (TRAN A9-0085/2020) – Uzavretie euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi
EÚ a Izraelom

57 • Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

107 À • Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

108 À • Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia
(EÚ) č. 1305/2013)

Správa: Norbert Lins
[COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

109 À • Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a
posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

59 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA – A9-0117/2020) – Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

7 À - Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Rozprava: 17/12/2019)



19.00 – 21.00 h     Rozpravy

 

20.15 – 20.20 h     Oznámenie výsledkov

 

20.30 – 21.45 h     Druhé hlasovanie
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10 À • Konferencia o budúcnosti Európy

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2657(RSP)]

2 • Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete
poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2663(RSP)]

4 À • Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období

Vyhlásenie Komisie

[2020/2649(RSP)]

116 • Jediné hlasovania

21 ««« - Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

Odporúčanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v
sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

22 - Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (Uznesenie)

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa
vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou
republikou (2019 – 2024)

[2019/0078M(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

23 ««« - Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024)

Odporúčanie: João Ferreira (A9-0012/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v
sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Výbor pre rybárstvo
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25 - Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) (Uznesenie)

Správa: João Ferreira (A9-0013/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa
vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou (2019 – 2024)

[2019/0090M(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

20 ««« - Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Svätým Tomášom
a Princovým ostrovom a Európskym spoločenstvom

Odporúčanie: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v
sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym
spoločenstvom

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

34 ««« - Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zmene švajčiarskych koncesií WTO (článok XXVIII dohody
GATT 1994) pre ochutené mäso

Odporúčanie: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene
švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

8 - Žiadosť o financovanie biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy

Návrh uznesenia

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Článok 227

32 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Technická pomoc na podnet Komisie

Správa: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Výbor pre rozpočet

31 - Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku,
Taliansku a Rakúsku

Správa: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie
na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Výbor pre rozpočet

36 - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2020 k všeobecnému rozpočtu na
rok 2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Výbor pre rozpočet
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35 - Návrh opravného rozpočtu č. 4/2020: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely
poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, ktorý
je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci
Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Výbor pre rozpočet

26 ««« - Uzavretie dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom

Odporúčanie: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene
Únie

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

41 ««« - Zmena dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom (pristúpenie Chorvátska)

Odporúčanie: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom
leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou na účely
zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

24 ««« - Zmena Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a
Rumunska)

Odporúčanie: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Euro-stredomorská
letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým
kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k
Európskej únii

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

43 ««« - Uzavretie euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom

Odporúčanie: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Odporúčanie k uzavretiu Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej
členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(Hlasovanie: 15/11/2011)

14 ««« - Uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Čínou

Odporúčanie: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi
Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
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30 ««« - Uzavretie dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom

Odporúčanie: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o spoločnom leteckom priestore
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(Hlasovanie: 15/11/2011)

48 ««« - Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom

Odporúčanie: Andor Deli (A9-0085/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene
Únie

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

V prípade zamietnutia procedurálneho návrhu

94 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

60 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení - Konferencia o budúcnosti Európy

86 À - Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do
všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

85 À - Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v
digitálnom veku

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

42 À«««I - Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nariadenia (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na
pandémiu ochorenia COVID-19

Správa: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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