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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 – 10.15 h     Prvé hlasovanie

 

12.45 – 12.50 h     Oznámenie výsledkov

 

14.00 – 15.15 h     Druhé hlasovanie
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09.00 – 10.15 h Prvé hlasovanie

12.45 – 12.50 h Oznámenie výsledkov

14.00 – 15.15 h Druhé hlasovanie

17.30 – 17.35 h Oznámenie výsledkov

68 • Záverečné hlasovanie

28 À«««I - Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health)

Správa: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

25 À - Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody

Správa: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

69 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU

77 • Návrhy uznesení – Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné
práva a právny štát

79 • Záverečné hlasovanie

61 À«««I - Program InvestEU

Správa: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

27 À - Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát

Návrhy uznesenia

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17.30 – 17.35 h     Oznámenie výsledkov
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