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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

47 • Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

Otázka na ústne zodpovedanie

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guinea (Konakry), najmä násilie voči demonštrantom

Spoločný návrh uznesenia B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020,
B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Detská práca v baniach na Madagaskare

B9-0101/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0102/2020, B9-0102/2020,
B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

26 À - Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Návrh uznesenia

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15.00 – 16.00 h     
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65 • Bezpečnosť cestnej premávky

Vyhlásenie Komisie

[2020/2563(RSP)]
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