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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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10.00 – 11.50 h     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE

 

15.00 – 19.00 h     

 

19.00 – 19.15 h
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10.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE

15.00 – 19.00 h Rozpravy

19.00 – 19.15 h Oznámenie

22 • Prezentácia programu činností fínskeho predsedníctva Rady

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2687(RSP)]

24 À - Počet členov medziparlamentných delegácií

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Humanitárna pomoc v Stredozemí

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2718(RSP)]

32 • Zóny čistého ovzdušia v mestách EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2019/2738(RSP)]

19 • Oznámenie vymenovaní do medziparlamentných delegácií
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