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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

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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15.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

10 À • Správa o rozšírení týkajúca sa Srbska

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2011/2886(RSP)]

9 À • Správa o rozšírení týkajúca sa Kosova

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2011/2885(RSP)]

8 À • Správa o rozšírení týkajúca sa Turecka

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2011/2889(RSP)]

60 À • Správa o rozšírení týkajúca sa Čiernej Hory

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013

Odporúčanie do druhého čítania: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.
573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až
2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

35 À • Odhad príjmov a výdavkov na rok 2013 – Oddiel I – Parlament

Správa: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2013

[2012/2006(BUD)]

Výbor pre rozpočet

67 À • Rámec správy a riadenia európskych spoločností

Správa: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Správa k rámcu správy a riadenia spoločností EÚ

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Výbor pre právne veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
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