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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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1 • Pokračovanie schôdze a program práce

68 • Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

[2014/2197(INS)]

Jeden autor, v nadväznosti naňho Komisia a jedno kolo rečníkov politických skupín
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

36 À • EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015

Správa: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Správa o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015

[2014/2143(INI)]

Výbor pre rozvoj

58 À • Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

Otázka na ústne zodpovedanie

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

[2014/2946(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

46 • Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím

Otázka na ústne zodpovedanie

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Výbor pre medzinárodný obchod
Komisia
Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím

[2014/2869(RSP)]

66 À • Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu

Vyhlásenie Komisie

[2014/2967(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
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