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Vysvetlivky
Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
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

À = Lehoty ´ = Lehoty na požiadanie 6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty
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Rozpravy
Hlasovanie

17.00 – 22.30 h
1

Rozpravy

• Pokračovanie schôdze a program práce
Spoločná rozprava - Digitálne služby a umelá inteligencia
13

À

• Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
Správa: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: zlepšenie fungovania
jednotného trhu
[2020/2018(INL)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

33

À

• Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho
práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
Správa: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: prispôsobenie
pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
[2020/2019(INL)]
Výbor pre právne veci

60

À

• Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv
Správa: Kris Peeters (A9-0172/2020)
Správa o akte o digitálnych službách a súvisiacich otázkach základných práv
[2020/2022(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

10

À

• Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
Správa: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o rámci pre etické aspekty umelej inteligencie,
robotiky a súvisiacich technológií
[2020/2012(INL)]
Výbor pre právne veci

32
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• Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu
Správa: Axel Voss (A9-0178/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o režime občianskoprávnej zodpovednosti za
umelú inteligenciu
[2020/2014(INL)]
Výbor pre právne veci
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55

À

2

• Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej
inteligencie
Správa: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Správa o právach duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej
inteligencie
[2020/2015(INI)]
Výbor pre právne veci
Koniec spoločnej rozpravy

58

À

• Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Otázky na ústne zodpovedanie
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rada
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Komisia
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19

[2020/2760(RSP)]
39

À

• Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ)
2018/1806
Otázka na ústne zodpovedanie
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]
Krátka prezentácia týchto správ:
53

À

• Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej
spolupráce (PESCO)
Správa: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 118

22

À

• Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
Správa: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
[2019/2201(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
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3

Hlasovanie

• Poznámka: Hlasovanie môže byť rozdelené do niekoľkých blokov v závislosti od počtu

pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie.

69
48

• Jediné hlasovania
«««I

- Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z
ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19
Správa: Maria Grapini (A9-0190/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na
šírenie ochorenia COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

54

- Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené
odvetvia stavby lodí v Galícii
Správa: Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii základe žiadosti Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby
lodí v Galícii
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Výbor pre rozpočet

70

• Rozhodnutia o absolutóriu

82

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ –
Európsky hospodársky a sociálny výbor
(Hlasovanie: 13. 5. 2020, rozprava: 14. 5. 2020)

83

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ –
Európska rada a Rada
(Hlasovanie: 13. 5. 2020, rozprava: 14. 5. 2020)
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