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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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14.00 – 16.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

2 À • Európsky ekologický dohovor

Vyhlásenie Komisie

[2019/2956(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na prvej januárovej schôdzi.
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Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Poslanci :75 min

PPE : 16 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min 30, Verts/ALE : 8 min, ID : 7 min 30, ECR : 7 min,
GUE/NGL : 5 min, NI : 6 min 30
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2 À • Európsky ekologický dohovor - Vyhlásenie Komisie

- Návrhy uznesení streda 8. januára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 13. januára, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 13. januára, 20.00 h
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