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Vysvětlení postupů
 

Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
 

À = Lhůty pro předložení    ´ = Lhůty, jsou-li požadovány    6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty

1. Třetí čtení

- Řádný legislativní postup («««III)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu

2. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

3. Druhé čtení

- Řádný legislativní postup («««II)
většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení
postoje Rady

4. Jednací řád Evropského parlamentu

- Změny jednacího řádu
většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí

5. První čtení

- Řádný legislativní postup («««I)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

6. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

7. Ostatní postupy

- Konzultace («)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 Předání Sacharovovy ceny

12:30 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

76 • Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic

Prohlášení předsedy Komise

[2014/2975(RSP)]

Za přítomnosti zástupců Rady a prezidenta EIB
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

11 À • Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních
stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014)

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2777(RSP)]

49 • Sacharovova cena – 2014

Udělení Sacharovovy ceny za rok 2014 dr. Denisi MUKWEGEMU jako uznání za jeho
doposud probíhající úsilí o obnovení fyzické a psychologické integrity tisíců žen a dívek,
které jsou oběťmi sexuálního zneužívání ze strany povstaleckých sil v Demokratické
republice Kongo

18 « - Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Hospodářský a měnový výbor

19 À« - Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce

Zpráva: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Hospodářský a měnový výbor

11 À - Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě,
Peru (1.–12. prosince 2014)

Návrhy usnesení

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Uznání palestinského státu

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2014/2964(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

44 À • 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2014/2919(RSP)]

72 • Výsledky zasedání skupiny G20

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2968(RSP)]

73 À • Jednotný digitální trh

Prohlášení Komise

[2014/2973(RSP)]

75 À • Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu

Prohlášení Komise

[2014/2976(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
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