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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



piatok 19. júna 2020

 

 

09.00 – 10.15 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 10.15 h Prvé hlasovanie

09.15 – 11.00 h Rozprava

13.30 – 13.35 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

17.30 – 17.35 h Oznámenie výsledkov

17.45 – 19.00 h Tretie hlasovanie

21.30 – 21.35 h Oznámenie výsledkov

77 • Záverečné hlasovanie

103 À • Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho
úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas
prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho povinností, počtu členov a
funkčného obdobia

[2020/2690(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 208 rokovacieho poriadku

75 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

16 À« - Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

Správa:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

50 À«««I - 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)

55 À«««I - Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a
posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Správa: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Výbor pre ústavné veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

119 • Prvý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po
smrti Georgea Floyda



09.15 – 11.00 h     Rozprava

 

13.30 – 13.35 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie

 

17.30 – 17.35 h     Oznámenie výsledkov

 

17.45 – 19.00 h     Tretie hlasovanie
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102 • Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii

Vyhlásenie Komisie

[2020/2689(RSP)]

113 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

124 • Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po smrti Georgea
Floyda

125 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a
potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

126 • 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)
[2019/2209(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

110 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Situácia v schengenskom priestore v dôsledku pandémie
COVID-19

111 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Európska ochrana cezhraničných a sezónnych
pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19

80 • Záverečné hlasovanie

89 À - Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a
možných konfliktov záujmov

Návrhy uznesení

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Rozprava: 15/01/2020)

44 À - 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
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33 À - 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

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)

[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)

[2019/2210(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020,
B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

Správa:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

50 À«««I - 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)

55 À«««I - Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a
posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Správa: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Výbor pre ústavné veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)



 

21.30 – 21.35 h     Oznámenie výsledkov
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90 À - Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Návrhy uznesení

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020,
B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]
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