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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     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 135 rokovacieho poriadku)

 

12.00 - 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 - 11.50 h Rozpravy

12.00 - 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

20 À • Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

Otázka na ústne zodpovedanie

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Výbor pre rozvoj
Komisia
Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

[2014/2853(RSP)]

69 À • Zákony o rúhaní v Pakistane

Spoločný návrh uznesenia B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014,
B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov

Spoločný návrh uznesenia B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014,
B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irak: únosy a týranie žien

Spoločný návrh uznesenia B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014,
B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

78 À - Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie
administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného
obdobia

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Návrhy uznesení

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Jednotný digitálny trh

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

Návrhy uznesení

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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