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Počas ustanovujúcej schôdze sa politické skupiny môžu stretnúť:
v pondelok popoludní

v utorok
v stredu a vo štvrtok medzi jednotlivými kolami hlasovania



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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Časové údaje uvedené pre jednotlivé hlasovania, ktorými bude zvolený predseda a podpredsedovia, sú iba orientačné.

 

09.00 – 13.00 h

 

13.00 – 13.15 h     (alebo po voľbe predsedu) Program schôdze

 

13.00 – 13.30 h     (alebo po voľbe predsedu) HLASOVANIA

 

15.00 – 19.00 h

1 1streda 3. júla 2019

640.068/OJ 640.068/OJ

09.00 – 13.00 h Voľby

13.00 – 13.15 h (alebo po voľbe predsedu) Program schôdze

13.00 – 13.30 h (alebo po voľbe predsedu) HLASOVANIA

15.00 – 19.00 h Voľby

20.00 – 20.15 h Oznámenie

20.15 – 23.00 h Voľby

53 À • Voľba predsedu Parlamentu

Prvé kolo hlasovania

41 • Voľba predsedu Parlamentu

Prípadne druhé kolo hlasovania

42 • ALEBO

36 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prvé kolo hlasovania

27 À - Počet členov výborov

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • Voľba predsedu Parlamentu

Prípadne tretie kolo hlasovania

47 • ALEBO

49 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne prvé alebo druhé kolo hlasovania

50 • Voľba predsedu Parlamentu

Prípadne štvrté a posledné kolo hlasovania

46 • ALEBO



 

20.00 – 20.15 h

 

20.15 – 23.00 h
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51 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne prvé, druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania

52 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne prvé, druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania

32 • Oznámenie vymenovania do výborov

44 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Druhé alebo tretie a posledné kolo hlasovania

45 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne tretie a posledné kolo hlasovania
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