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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 – 09.20 h

 

09.30 – 10.15 h     

 

11.00 – 11.05 h     Oznámenie výsledkov

 

15.00 – 15.45 h     

 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

 

17.30 – 18.15 h     

 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov
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09.00 – 09.20 h Rozpravy

09.30 – 10.15 h HLASOVANIE

11.00 – 11.05 h Oznámenie výsledkov

15.00 – 15.45 h HLASOVANIE

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

17.30 – 18.15 h HLASOVANIE

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

19.30 – 20.15 h HLASOVANIE

21.00 – 21.05 h Oznámenie výsledkov

142 • Krátka prezentácia kandidátov na funkciu predsedu

104 - Voľba predsedu Parlamentu

[2021/3047(RSO)]

Prvé kolo hlasovania

102 - Voľba podpredsedov Parlamentu

[2021/3045(RSO)]

Prvé kolo hlasovania

43 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne druhé kolo hlasovania



19.30 – 20.15 h     

 

21.00 – 21.05 h     Oznámenie výsledkov
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146 • Voľba podpredsedov Parlamentu

Prípadne tretie a posledné kolo hlasovania
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