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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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09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

 

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 – 16.00 h Rozpravy

15 À • Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov
po skončení verejnej služby

Otázka na ústne zodpovedanie

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Výbor pre hospodárske a menové veci
Komisia
Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej
služby

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, najmä sloboda prejavu

Spoločný návrh uznesenia B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020,
B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky

Spoločný návrh uznesenia B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020,
B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

63 À - Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného
zhromaždenia (parlamentný prevrat)

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska

Návrh uznesenia

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 – 16.00 h     
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14 À - COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)

Návrh uznesenia

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018

Správa: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Výbor pre petície

15 À - Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení
verejnej služby

Návrhy uznesení

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou

Otázka na ústne zodpovedanie

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Výbor pre právne veci
Komisia
Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou

[2019/2964(RSP)]
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