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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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08.45 – 08.50 h

 

09.00 – 10.15 h     Prvé hlasovanie

 

12.45 – 12.50 h

 

13.15 – 14.30 h     Druhé hlasovanie
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08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 10.15 h Prvé hlasovanie

12.45 – 12.50 h Oznámenie výsledkov

13.15 – 14.30 h Druhé hlasovanie

17.00 – 17.05 h Oznámenie výsledkov

140 • Oznámenie výsledkov

116 • Záverečné hlasovanie

34 À - Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ

Správa: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

117 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších
nariadení

136 • Oznámenie výsledkov

142 • Záverečné hlasovanie

19 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské
štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV

Správa: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

20 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie

Správa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka



 

17.00 – 17.05 h
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21 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení

Správa: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

137 • Oznámenie výsledkov
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