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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 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.15 – 13.00 h     Rozpravy
 
Spoločná rozprava - Zasadnutia Európskej rady 1. – 2. októbra a 15. – 16. októbra

2020

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

10.30 – 11.45 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.15 – 13.00 h Rozpravy

10.30 – 11.45 h Prvé hlasovanie

14.15 – 14.20 h Oznámenie výsledkov

15.00 – 17.00 h Rozprava

17.45 – 19.00 h Druhé hlasovanie

52 • Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady konaného 1. a 2. októbra
2020

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2020/2787(RSP)]

53 • Príprava zasadnutia Európskej rady 15. – 16. októbra 2020

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2788(RSP)]

19 À • Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

Správa: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup

[2019/2157(INI)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

99 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a
základné práva

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa
za rok 2018



14.15 – 14.20 h     Oznámenie výsledkov

 

15.00 – 17.00 h     Rozprava

 

17.45 – 19.00 h     Druhé hlasovanie
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44 À«««I • Európsky právny predpis v oblasti klímy

Správa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny
predpis v oblasti klímy)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

100 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Európsky právny predpis v oblasti klímy

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na
Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín
vyprodukovaného na Ukrajine

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup


	utorok 6. októbra 2020
	09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov
	09.15 – 13.00 h     Rozpravy
	Spoločná rozprava - Zasadnutia Európskej rady 1. – 2. októbra a 15. – 16. októbra 2020

	10.30 – 11.45 h     Prvé hlasovanie
	14.15 – 14.20 h     Oznámenie výsledkov
	15.00 – 17.00 h     Rozprava
	17.45 – 19.00 h     Druhé hlasovanie


