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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 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.15 – 11.00 h Rozpravy

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie

13.30 – 13.35 h Oznámenie výsledkov

14.15 – 15.30 h Druhé hlasovanie

18.00 – 18.05 h Oznámenie výsledkov

137 • Oznámenie výsledkov

91 • Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie

Vyhlásenie Komisie

[2020/2705(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

95 À • Kultúrna obnova Európy

Vyhlásenie Komisie

[2020/2708(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v septembri

39 • Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie
COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomický výpadkov spôsobených pandémiou COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Prvé hlasovanie

98 • Záverečné hlasovanie

49 À« - Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Správa: José Gusmão (A9-0124/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
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53 À - Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní
pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v
Sýrii

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 –
Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a
Turecku v reakcii na krízu v Sýrii

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Výbor pre rozpočet

92 À - Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci
utečencom v Turecku

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti
v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Výbor pre rozpočet

45 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Určité použitia oxidu chrómového

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane flumioxazínu

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie

Správa: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Správa o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie

[2019/2189(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

37 À - Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Návrhy uznesení

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Rozprava: 10/02/2020)

99 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

84 • Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena
nariadenia (EÚ) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

141 • ***I (ENVI) Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo
prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy
alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



13.30 – 13.35 h

 

14.15 – 15.30 h
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136 • Oznámenie výsledkov

133 • Druhé hlasovanie

89 • Záverečné hlasovanie

52 À - Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na
boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

Správa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a
Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre
spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti
závažnej trestnej činnosti a terorizmu

[2020/2048(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

96 À - Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok

Návrhy uznesení

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena
nariadenia (EÚ) 2016/1628)

Správa:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

139 À«««I - Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu
ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z
nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov

Správa:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

44 À - Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu –
Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj

Návrhy uznesení

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020,
B9-0220/2020, B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18.00 – 18.05 h
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134 • Oznámenie výsledkov
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