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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 - 11.50 h     

 

12.00 - 12.30 h

 

12.30 - 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 - 11.50 h Rozpravy

12.00 - 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny

12.30 - 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 - 23.00 h Rozpravy

76 • Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície

Vyhlásenie predsedu Komisie

[2014/2975(RSP)]

Za prítomnosti Rady a prezidenta EIB
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

11 À • Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra
2014)

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2014/2777(RSP)]

49 • Sacharovova cena – 2014

Udelenie Sacharovovej ceny za rok 2014 Dr. Denisovi MUKWEGEMU za jeho
pretrvávajúce úsilie o obnovu telesnej a duševnej integrity tisícok žien a dievčat, ktoré sú
obeťami sexuálneho zneužívania povstalcami v Konžskej demokratickej republiky

18 « - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

19 À« - Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

Správa: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

11 À - Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014)

Návrhy uznesení

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15.00 - 23.00 h     
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64 À • Uznanie štátnej suverenity Palestíny

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2014/2964(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

44 À • 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2014/2919(RSP)]

72 • Výsledky stretnutia skupiny G20

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2014/2968(RSP)]

73 À • Jednotný digitálny trh

Vyhlásenie Komisie

[2014/2973(RSP)]

75 À • Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví

Vyhlásenie Komisie

[2014/2976(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
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