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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



štvrtok 7. júla 2016

 

 

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

15.00 – 17.00 h Rozpravy

37 À • Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Správa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s
osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so
zdravotným postihnutím

[2015/2258(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

89 À • Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi

Spoločný návrh uznesenia B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016,
B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrajn

Spoločný návrh uznesenia B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016,
B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov

Spoločný návrh uznesenia B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016,
B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - 71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Správa: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

37 À - Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Správa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

15.00 – 17.00 h     
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82 À - Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

[2016/2681(RSP)]

76 • Prenos osobných údajov do Číny

Vyhlásenie Komisie

[2016/2762(RSP)]

94 • Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy

Vyhlásenie Komisie

[2016/2815(RSP)]
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