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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



štvrtok 8. októbra 2020

 

 

08.30 – 08.35 h     Oznámenie výsledkov

 

08.45 – 13.00 h     Rozpravy

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)
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08.30 – 08.35 h Oznámenie výsledkov

08.45 – 13.00 h Rozpravy

09.30 – 10.45 h Prvé hlasovanie

12.30 – 12.35 h Oznámenie výsledkov

13.00 – 14.15 h Druhé hlasovanie

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

92 • Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN

Vyhlásenie Komisie

[2020/2812(RSP)]

63 • Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti

Vyhlásenie Komisie

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, prípad Dawitta Isaaka

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej
Arábii

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 – 10.45 h     Prvé hlasovanie

 

12.30 – 12.35 h     Oznámenie výsledkov

 

13.00 – 14.15 h     Druhé hlasovanie
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103 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

120 • Návrhy uznesenia – Eritrea, prípad  Dawita Isaaka

121 • Návrhy uznesenia – Zákon o „zahraničných agentoch“ v Nikarague

122 • Návrhy uznesenia – Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej
Arábii

123 • Návrhy uznesenia – Posilnenie záruky pre mladých ľudí

124 • Záverečné hlasovanie

96 À - Eritrea, prípad Dawitta Isaaka

Návrhy uznesení

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague

Návrhy uznesení

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii

Návrhy uznesení

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod
Lamanšským prielivom

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

79 6 «««I - Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa
tunela pod Lamanšským prielivom

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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80 6 «««I - Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

60 À - Právny štát a základné práva v Bulharsku

Návrhy uznesení

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných
služieb, inštitúcií a trhov

Správa: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

48 À - Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä
pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov

Správa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

88 À - Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Návrhy uznesení

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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