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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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15.00 – 22.30 h Rozpravy

17.00 – 18.15 h Hlasovanie

21.00 – 21.05 h Oznámenie výsledkov

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

81 • Viacročný finančný rámec (vrátane vlastných zdrojov), mechanizmus podmienenosti
právneho štátu a Európsky fond obnovy

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2858(RSP)]

46 • Výsledok prezidentských volieb v USA

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

42 • Boj proti terorizmu a právo na slobodu prejavu a na vzdelanie

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2841(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

22 À • Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

Správa: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok
2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Výbor pre rozpočet

36 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

62 • Jediné a záverečné hlasovanie

45 «««I - Zavedenie výnimočných obchodných opatrení pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese
stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

Správa: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na
procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod
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48 À - Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162
× NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických
modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 87460 × MON
89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch
alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a EÚ: vykonávanie dohody.
Protokol

Odporúčanie: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v
oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

16 - Dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou:
vykonávanie dohody. Protokol (uznesenie)

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa
vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou
republikou

[2019/0226M(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

13 ««« - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026)
medzi EÚ a Seychelskou republikou

Odporúčanie: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného
rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

30 ««« - Dohoda medzi EÚ a Čínou: spolupráca v oblasti zemepisných označení a ich ochrana

Odporúčanie: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej
ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod



 

21.00 – 21.05 h     Oznámenie výsledkov
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39 - Dohoda medzi EÚ a Čínou: spolupráca v oblasti zemepisných označení a ich ochrana (uznesenie)

Správa: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi
Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich
ochrane

[2020/0089M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

32 « - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: identifikácia zdaniteľných osôb v Severnom Írsku

Správa: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

63 • Hlasovanie o predbežných dohodách

12 À«««I - Zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber
údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori a trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich
tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

Správa: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139,
pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora,
zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé
ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Výbor pre rybárstvo

20 À«««I - Posilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

Správa: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o
posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
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