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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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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

57 • Oznámenie Komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2020/2553(RSP)]

58 • Posúdenie návrhu Európskej komisie týkajúceho sa revidovanej metodiky
rozširovania

Vyhlásenie Komisie

[2020/2554(RSP)]

45 À • Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný
pohyb tovaru a služieb

Otázka na ústne zodpovedanie

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Komisia
Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľného pohybu tovaru a
služieb

[2019/2915(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

37 • MSP a lepšia tvorba práva

Vyhlásenie Komisie

[2020/2521(RSP)]

51 À • Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Otázka na ústne zodpovedanie

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

[2020/2549(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v marci

66 À • Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

[2019/2907(DEA)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu



Koniec spoločnej rozpravy
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2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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