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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



štvrtok 18. júna 2020

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.15 – 11.30 h     Rozpravy
 

Spoločné vyhlásenie – Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie

pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.15 – 11.30 h Rozpravy

10.30 – 11.45 h Prvé hlasovanie

14.15 – 14.20 h Oznámenie výsledkov

14.30 – 15.45 h Druhé hlasovanie

14.30 – 16.30 h Rozpravy

18.15 – 18.20 h Oznámenie výsledkov

18.30 – 19.45 h Tretie hlasovanie

22.15 – 22.20 h Oznámenie výsledkov

11 • Dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky

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

[2020/2646(RSP)]

5 À • Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ
obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

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

[2020/2665(RSP)]

98 • Reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v Predjordánsku

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

[2020/2687(RSP)]

9 • Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2635(RSP)]



Spoločné vyhlásenie – Krátke prezentácie týchto správ:

 

10.30 – 11.45 h     Prvé hlasovanie
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40 À • Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

Správa: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

[2019/2209(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

19 À • Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020

Správa: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
k západnému Balkánu po samite v roku 2020

[2019/2210(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

63 • Záverečné hlasovanie

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

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

[2020/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre medzinárodný obchod

10 À - Konferencia o budúcnosti Európy

Návrhy uznesení

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

45 À - Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019

Správa: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



14.15 – 14.20 h     Oznámenie výsledkov

 

14.30 – 15.45 h     Druhé hlasovanie

 

14.30 – 16.30 h     Rozpravy

 

18.15 – 18.20 h     Oznámenie výsledkov

 

18.30 – 19.45 h     Tretie hlasovanie
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66 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

121 • Banková únia – výročná správa za rok 2019

Správa: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2019
[2019/2130(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

123 • Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III –
Komisia
[2019/2213(BUD)]
Výbor pre rozpočet

6 À • Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

Otázky na ústne zodpovedanie

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rada
Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

[2020/2640(RSP)]

3 À • Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy
spôsobenej ochorením COVID-19

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2664(RSP)]

84 • Záverečné hlasovanie

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

Návrhy uznesení

[2019/2975(RSP)]
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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)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na
pandémiu ochorenia COVID-19

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

45 À • Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019

Správa: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Správa o politike hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019

[2019/2131(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

88 À • Zriadenie podvýboru pre daňové otázky

[2020/2681(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkami 206 a 212 rokovacieho poriadku

87 À • Zriadenie osobitného výboru pre boj proti rakovine, jeho pôsobnosť, počet členov a
funkčné obdobie

[2020/2682(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

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

[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

[2020/2684(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

72 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

128 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Obnovenie trestného stíhania predsedu
vlády Českej republiky v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a
možnými konfliktmi záujmov

19 À - Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v
roku 2020

Správa: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

118 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a
v ďalšom období



22.15 – 22.20 h     Oznámenie výsledkov
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