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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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15.00 – 18.00 h

 

18.00 – 18.15 h     HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)

 

18.15 – 24.00 h     Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
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15.00 – 18.00 h Pripomenutie si a rozprava

18.00 – 18.15 h HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)

18.15 – 24.00 h Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)

1 • Pokračovanie zasadnutia

4 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – 75. výročie oslobodenia Osvienčimu

[2019/2966(RSP)]

14 • Program schôdze

6 ««« • Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z
Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Odporúčanie: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Odporúčanie v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Výbor pre ústavné veci

6 ««« - Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Odporúčanie: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Výbor pre ústavné veci

28 • Prepuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2511(RSP)]

13 • Práva pôvodného obyvateľstva

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2019/3015(RSP)]



2 2streda 29. januára 2020

646.752/OJ 646.752/OJ

16 À • (Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2519(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze

15 • Naliehavá humanitárna situácia na gréckych ostrovoch, najmä situácia detí –
zaistenie ochrany, premiestnenia a zlúčenia rodiny

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2520(RSP)]

17 • Stratégia EÚ v oblasti udržateľnej mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku
2030 a neskôr

Vyhlásenie Komisie

[2020/2518(RSP)]

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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