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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 - 12.20 h     

 

12.30 - 14.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 - 12.20 h Rozpravy

12.30 - 14.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 - 23.00 h Rozpravy

63 • 70. výročie oslobodenia Osvienčimu

Vyhlásenie predsedu

[2014/3015(RSP)]

17 • Zhodnotenie talianskeho predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO

Odporúčanie do druhého čítania: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ
ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky
modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

[2010/0208(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

10 ««« - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom:
rybolovné možnosti a finančný príspevok

Odporúčanie: João Ferreira (A8-0061/2014)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a
finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a
Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, v mene Európskej únie

[2014/0115(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

11 ««« - Dohoda medzi EÚ a Seychelami o prístupe rybárskych plavidiel do vôd Mayotte

Odporúčanie: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou
republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k morským
biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie, v mene Európskej únie

[2014/0079(NLE)]

Výbor pre rybárstvo



 

15.00 - 23.00 h     
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26 ««« - Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť pristúpenie
Bulharska a Rumunska k EÚ

Odporúčanie: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-
stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej
strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a
Rumunska k Európskej únii

[2009/0174(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

81 • Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Implementácia
bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a pokrok smerom k udržateľnej mobilite“

Článok 137 rokovacieho poriadku

20 À«««II - Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO

Odporúčanie do druhého čítania: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12 À«««I - Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre
Stredozemné more)

Správa: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa
rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

[2014/0213(COD)]

Výbor pre rybárstvo

18 • Závery zo zasadnutia Európskej rady (18. decembra 2014)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situácia v Líbyi

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

[2014/3018(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

74 • Nedávne prípady prevádzačstva v Stredozemí

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2015/2507(RSP)]

76 • Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2015/2509(RSP)]

77 • Európske opatrenia na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2015/2510(RSP)]
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78 • Sledovanie advokátov v EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2015/2511(RSP)]
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