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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 – 13.00 h     Rozpravy

 

10.30 – 11.45 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.15 – 13.00 h Rozpravy

10.30 – 11.45 h Prvé hlasovanie

14.15 – 14.20 h Oznámenie výsledkov

15.00 – 17.00 h Rozpravy

17.15 – 18.30 h Druhé hlasovanie

91 • Obnovenie nepriateľských akcií medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti s
enklávou Náhorný Karabach

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Diplomatická misia EÚ vo Venezuele vzhľadom na možné voľby

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Situácia v Iráne

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Schválenie pridelenia nových právomocí výkonnému podpredsedovi Komisie Valdisovi
Dombrovskisovi

[2020/2203(INS)]

75 - Vymenovanie Mairead McGuinnessovej za členku Európskej komisie

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Záverečné hlasovanie

39 À - Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

Správa: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

14.15 – 14.20 h     Oznámenie výsledkov

 

15.00 – 17.00 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Finančné služby

 
Koniec spoločnej rozpravy
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18 À - Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

Správa: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

[2019/2197(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

129 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – európsky právny predpis v oblasti klímy

50 • Úloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v
oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

Správa: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce
riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb,
inštitúcií a trhov

[2020/2034(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

48 À • Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na
kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových
investorov

Správa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu
na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov

[2020/2036(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



17.15 – 18.30 h     Druhé hlasovanie
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106 • Záverečné hlasovanie

44 À«««I - Európsky právny predpis v oblasti klímy

Správa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

97 À«««I - Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre
produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

Správa: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady
2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom
poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

83 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v
určitých potravinách pre dojčatá a malé deti

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

Správa: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

102 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

114 • (TRAN) - Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v tuneli pod
Lamanšským prielivom

115 • (TRAN) – Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko oprávňuje uzavrieť dohodu týkajúcu sa tunela pod
Lamanšským prielivom

117 • Návrhy uznesenia – Právny štát a základné práva v Bulharsku

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy
regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Ďalšie budovanie únie kapitálových trhov
(ÚKT): zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora
účasti retailových investorov
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