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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 - 11.00 h     
 

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 154)

 

11.15 - 12.00 h     Slávnostná schôdza

 

12.00 - 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 - 11.00 h Rozpravy

11.15 - 12.00 h Slávnostná schôdza

12.00 - 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 - 23.00 h Rozpravy

77 « - Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa
vykonáva
rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev

Správa: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Výbor pre rozpočet

 (dosiaľ neprijaté)

10 À • Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020

Otázky na ústne zodpovedanie

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Príhovor Jeho svätosti pápeža Františka

59 ««« - Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park

Odporúčanie: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení protokolu k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách
na mobilné zariadenia týkajúceho sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, prijatého 23.
februára 2007 v Luxemburgu, v mene Európskej únie

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Výbor pre právne veci



 

15.00 - 23.00 h     
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62 ««« - Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005

Odporúčanie: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Haagskeho dohovoru o dohodách o voľbe súdu z 30.
júna 2005 v mene Európskej únie

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Výbor pre právne veci

57 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX
Rauma

Správa: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach
a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma z Fínska)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Výbor pre rozpočet

56 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD

Správa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach
a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Výbor pre rozpočet

67 - Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a
Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými
dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby

Návrh uznesenia

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

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

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

[2014/2143(INI)]

Výbor pre rozvoj

10 À - Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020

Návrhy uznesení

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru
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40 • Boj proti násiliu voči ženám

Otázka na ústne zodpovedanie

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Opatrenia nadväzujúce na iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o boji proti násiliu voči ženám

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii

Otázky na ústne zodpovedanie

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rada
Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii

[2014/2907(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

61 • Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v
Španielsku

Otázka na ústne zodpovedanie

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina Európa slobody a priamej demokracie
Komisia
Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia "tichých návratov" v Španielsku

[2014/2959(RSP)]

30 • Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie
rokov 2014 – 2020

Otázka na ústne zodpovedanie

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 - 2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní

Otázka na ústne zodpovedanie

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní

[2014/2862(RSP)]

74 • Hodnotenie stresových testov bánk

Vyhlásenie Komisie

[2014/2977(RSP)]



Spoločná rozprava - Európska centrálna banka

 
Koniec spoločnej rozpravy
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19 À« • Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

Správa: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98
týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

18 « • Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o
zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
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