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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 (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

22 À • Výročná správa ombudsmana za rok 2013

Správa: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013

[2014/2159(INI)]

Výbor pre petície

Za prítomnosti európskej ombudsmanky Emily O'Reillyovej

70 À • Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného

Spoločný návrh uznesenia B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015,
B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare

Spoločný návrh uznesenia B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015,
B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande

Spoločný návrh uznesenia B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015,
B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

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

22 À - Výročná správa ombudsmana za rok 2013

Správa: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Výbor pre petície

67 À - Situácia v Líbyi

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015,
B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]
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57 À - Situácia na Ukrajine

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015,
B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Situácia v Egypte

Návrh uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015,
B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - Prípad dvoch talianskych „marò“

Návrh uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015,
B8-0016/2015, B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - Pracovný program Komisie na rok 2015

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015,
B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Rozprava: 16/12/2014)

59 À - Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a
systematický nátlak namierený voči médiám

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015,
B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Rozprava: 17/12/2014)
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