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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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pondelok 7. marca 2022 1

17.00 – 22.00 h Rozpravy 1

Pokračovanie schôdze a program práce 1

Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000002/2022 -
B9-0006/22) 1
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Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu  - Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022) 1

Krátka prezentácia týchto správ: 1

Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie
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Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej
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utorok 8. marca 2022 3

09.00 – 11.50 h Rozpravy 3

Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ  - Správa: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022) 3
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(Oslava Medzinárodného dňa žien
Prejav: Oksana Zabužko, ukrajinská spisovateľka) 3
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Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov 3

Hlasovanie o dočasnej dohode 3

Regionálne úhrnné účty pre poľnohospodárstvo  - Správa: Petros Kokkalis (A9-0282/2021) 3

Jediné hlasovania 3

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/006 ES/Cataluña
automotive - Španielsko  - Správa: Monika Vana (A9-0038/2022) 3

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o
zamestnanie (EGF/2022/000 TA 2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)  - Správa: José Manuel
Fernandes (A9-0037/2022) 4

Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe  - Správa: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022) 4

Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu  - Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022) 4

Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie
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Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom 4

V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva
občanov 4
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15.00 – 23.00 h Rozpravy 5
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17.00 – 22.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

54 À • Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027

Otázka na ústne zodpovedanie

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027

[2022/2527(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze

19 À • Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

Správa: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Správa s návrhmi Komisii o systémoch udeľovania občianstva a povolení na pobyt
investorom

[2021/2026(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

51 À • Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe

Správa: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Správa o zmenšujúcom sa priestore pre občiansku spoločnosť v Európe

[2021/2103(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

49 À • Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Správa o úlohe kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

[2021/2057(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

15 À • Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej
starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

Správa: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Správa o politike súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej
starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

[2021/2100(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj
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21 À • Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej
transformácie a regionálnej prepojenosti IKT

Správa: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Správa o úlohe politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej
transformácie a regionálnej prepojenosti IKT

[2021/2101(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

30 À • V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu
ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov

Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Správa na tému s názvom V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec
európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov

[2020/2275(INI)]

Výbor pre petície

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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09.00 – 11.50 h     Rozpravy

 

12.00 – 12.30 h     

 

12.30 – 13.45 h     Hlasovanie

 

Hlasovanie o dočasnej dohode

 

Jediné hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Rozpravy

12.30 – 13.45 h Hlasovanie

15.00 – 23.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

17 À • Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

Správa: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Správa o zahraničnom zasahovaní do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

[2020/2268(INI)]

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v
Európskej únii vrátane dezinformácií

101 • (Oslava Medzinárodného dňa žien
Prejav: Oksana Zabužko, ukrajinská spisovateľka)

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

40 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

25 À«««I - Regionálne úhrnné účty pre poľnohospodárstvo

Správa: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

39 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive - Španielsko

Správa: Monika Vana (A9-0038/2022)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii pre pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti
Španielska – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Výbor pre rozpočet



 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
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50 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí
prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA 2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

Správa: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA
2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Výbor pre rozpočet

51 À - Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe

Správa: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

49 À - Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

15 À - Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a
posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

Správa: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

21 À - Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a
regionálnej prepojenosti IKT

Správa: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

120 • Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

Správa: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

94 • Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

Správa: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

121 • V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska
iniciatíva občanov

Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Výbor pre petície



15.00 – 23.00 h     Rozpravy

 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

5 5utorok 8. marca 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

71 • Zhoršenie situácie utečencov v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2022/2575(RSP)]

72 • Situácia v Bosne a Hercegovine

Vyhlásenie Komisie

[2022/2576(RSP)]

70 • Rast cien energií a manipulácia s trhom so zemným plynom

Otázka na ústne zodpovedanie

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Rast cien energií a manipulácia s trhom so zemným plynom

[2022/2552(RSP)]

29 À • Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa
za rok 2020

Správa: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná
správa za rok 2020

[2021/2039(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

20 À • Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Správa o akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť III

[2021/2003(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť



streda 9. marca 2022

 

 

08.30 – 10.30 h     Rozprava
 
Spoločná rozprava - Európsky semester

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

10.30 – 12.30 h     Rozprava

 

12.30 – 13.45 h     Prvé hlasovanie

6 6streda 9. marca 2022
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08.30 – 10.30 h Rozprava

10.30 – 12.30 h Rozprava

12.30 – 13.45 h Prvé hlasovanie

15.00 – 23.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

36 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum
udržateľného rastu na rok 2022

Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný
prieskum udržateľného rastu na rok 2022

[2022/2006(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

23 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a
sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť
a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

[2021/2233(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

102 • Rozprava s premiérkou Estónska Kajou Kallasovou – Úloha EÚ v meniacom sa svete
a bezpečnostná situácia v Európe po ruskej agresii a invázii na Ukrajinu

[2022/2583(RSP)]



Jediné hlasovania

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

7 7streda 9. marca 2022
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61 « - Bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela pod Lamanšským prielivom

Správa: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2008/118/ES a smernica (EÚ) 2020/262
(prepracované znenie), pokiaľ ide o bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela
pod Lamanšským prielivom

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

62 « - Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Marek Belka (A9-0036/2022)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z
pridanej hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

(Rozprava: 02/10/2018, hlasovanie: 03/10/2018)

59 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: Zoznam projektov spoločného záujmu Únie pre
transeurópsku energetickú infraštruktúru

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna GHB811 (BCS-GH811-
4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná repka olejná 73496 (DP-
Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do
budúcnosti

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

116 • Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov
v Európskej únii vrátane dezinformácií

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) – Uplatňovanie hľadiska rodovej
rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020

88 • Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

89 • Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora

Návrhy uznesení
[2022/2535(RSP)]



Záverečné hlasovanie

 

15.00 – 23.00 h     Rozpravy

8 8streda 9. marca 2022
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17 À - Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

Správa: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

[2020/2268(INI)]

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

19 À - Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

Správa: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

[2021/2026(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

30 À - V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska
iniciatíva občanov

Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

[2020/2275(INI)]

Výbor pre petície

52 À«««I • Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých
batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

24 À«««I • Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

Správa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom
environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 07/07/2021, hlasovanie: 08/07/2021)

31 À • Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po
roku 2020

Správa: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Správa o novom strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
po roku 2020 (vrátane lepšej ochrany pracovníkov pred vystavením škodlivým látkam,
stresu v práci a zraneniam spôsobeným opakujúcimi sa pohybmi)

[2021/2165(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie
 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

9 9streda 9. marca 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

32 À • Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o spravodlivom a jednoduchom zdaňovaní na
podporu stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej
25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb)

[2020/2254(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

38 • Európsky rámec pre zrážkovú daň

Správa: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Správa o európskom rámci pre zrážkovú daň

[2021/2097(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

28 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)

Správa o Správe o občianstve EÚ za rok 2020: Posilnenie postavenia občanov a ochrana
ich práv

[2021/2099(INI)]

Výbor pre petície

83 • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu
na rok 2022

Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

84 • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v
ročnom prieskume rastu na rok 2022

Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

85 • Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



Hlasovanie o dočasnej dohode

 

Jediné hlasovanie

 

Záverečné hlasovanie

10 10streda 9. marca 2022
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24 À«««I - Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

Správa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 07/07/2021, hlasovanie: 08/07/2021)

31 À - Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020

Správa: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

104 À - Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do
budúcnosti

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

105 À - Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov
v Európskej únii vrátane dezinformácií

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

106 À - Zriadenie vyšetrovacieho výboru na preskúmanie používania špionážneho softvéru Pegasus a
ekvivalentného špionážneho softvéru

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 208 rokovacieho poriadku

29 À - Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok
2020

Správa: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

[2021/2039(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

20 À - Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

55 À - Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora

Návrhy uznesení

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]



11 11streda 9. marca 2022

729.053/OJ 729.053/OJ



štvrtok 10. marca 2022

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

12 12štvrtok 10. marca 2022
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

15.00 – 16.00 h Rozprava

16.00 – 16.05 h Oznámenie výsledkov

74 • Transparentnosť a administratívne normy – vybavovanie žiadostí o prístup
verejnosti na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001

Vyhlásenie Komisie

[2022/2578(RSP)]

56 • Potreba ambicióznej stratégie EÚ pre udržateľný textilný priemysel

Vyhlásenie Komisie

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

Spoločný návrh uznesenia B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022,
B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

Spoločný návrh uznesenia B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022,
B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

Spoločný návrh uznesenia B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022,
B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie
 

Jediné hlasovanie

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

 

Záverečné hlasovanie

13 13štvrtok 10. marca 2022
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38 - Európsky rámec pre zrážkovú daň

Správa: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

79 • Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

[2022/2580(RSP)]

80 • Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

[2022/2581(RSP)]

81 • Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

[2022/2582(RSP)]

90 • Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Výbor pre petície

82 • Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

36 À - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu
na rok 2022

Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

23 À - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v
ročnom prieskume rastu na rok 2022

Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

52 À«««I - Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
 

Záverečné hlasovanie

 

15.00 – 16.00 h     Rozprava

 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov

14 14štvrtok 10. marca 2022
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76 À - Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

Spoločný návrh uznesenia B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022,
B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

Spoločný návrh uznesenia B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022,
B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

Spoločný návrh uznesenia B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022,
B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Výbor pre petície

32 À - Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

75 • Systematický prístup EÚ k chronickému ochoreniu obličiek

Vyhlásenie Komisie

[2022/2579(RSP)]



 

 
Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 

Lehoty

15 15

729.053/OJ 729.053/OJ



Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 7. marca 2022

 

17.00 – 22.00 h

 

 

utorok 8. marca 2022

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h

 

16 16Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

729.053/OJ 729.053/OJ

Komisia (vrátane odpovedí) :35 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Spravodajcovia (článok 160 rokovacieho poriadku) (3 x 4 min) :12 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :120 min 30

PPE : 28 min, S&D : 23 min 30, Renew : 17 min, Verts/ALE : 13 min, ID : 11 min 30, ECR : 11 min 30, The
Left : 8 min, NI : 8 min

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Spravodajca :6 min

Poslanci :105 min

PPE : 24 min 30, S&D : 20 min 30, Renew : 15 min, Verts/ALE : 11 min, ID : 10 min, ECR : 10 min, The Left
: 7 min, NI : 7 min

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :35 min

Spravodajcovia (4 x 6 min) :24 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (3 x 1 min) :3 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :300 min

PPE : 73 min 30, S&D : 60 min 30, Renew : 42 min 30, Verts/ALE : 31 min 30, ID : 28 min, ECR : 28 min,
The Left : 17 min 30, NI : 18 min 30



streda 9. marca 2022

 

08.30 – 10.30 h

 

10.30 – 12.30 h

 

15.00 – 23.00 h

 

 

štvrtok 10. marca 2022

 

09.00 – 13.00 h

 

15.00 – 16.00 h

 

17 17Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

729.053/OJ 729.053/OJ

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (2 x 1 min) :2 min

Poslanci :60 min

PPE : 13 min, S&D : 11 min, Renew : 8 min 30, Verts/ALE : 6 min 30, ID : 6 min, ECR : 6 min, The Left : 4
min 30, NI : 4 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí) :10 min

Kaja Kallasová, premiérka Estónska (vrátane odpovedí) :20 min

Poslanci :60 min

PPE : 13 min, S&D : 11 min, Renew : 8 min 30, Verts/ALE : 6 min 30, ID : 6 min, ECR : 6 min, The Left : 4
min 30, NI : 4 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Spravodajcovia (5 x 6 min) :30 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (5 x 1 min) :5 min

Poslanci :285 min 30

PPE : 69 min 30, S&D : 57 min 30, Renew : 40 min 30, Verts/ALE : 30 min, ID : 27 min, ECR : 26 min 30,
The Left : 17 min, NI : 17 min 30

Komisia (vrátane odpovedí) :35 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku) :1 min

Poslanci :135 min 30

PPE : 32 min, S&D : 26 min 30, Renew : 19 min, Verts/ALE : 14 min 30, ID : 13 min, ECR : 13 min, The Left
: 8 min 30, NI : 9 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Poslanci :31 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, Renew : 4 min, Verts/ALE : 3 min 30, ID : 3 min 30, ECR : 3 min 30, The Left :
3 min, NI : 3 min
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54 À • Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000002/2022 -
B9-0006/22)

- Návrhy uznesení streda 16. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 21. marca, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 21. marca, 13.00 h

19 À • Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom  - Správa: Sophia in 't Veld
(A9-0028/2022)

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

51 À • Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe  - Správa: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

49 À • Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu  - Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

15 À • Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie
cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia  - Správa: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

21 À • Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej
prepojenosti IKT  - Správa: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

30 À • V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva
občanov  - Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h
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17 À • Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ  - Správa: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

25 À • Regionálne úhrnné účty pre poľnohospodárstvo  - Správa: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

29 À • Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020  -
Správa: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

20 À • Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III  - Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

36 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok
2022  - Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 7. marca, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

23 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom
prieskume rastu na rok 2022  - Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 7. marca, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

59 À • Námietka podľa článku 111 ods. 3: Zoznam projektov spoločného záujmu Únie pre transeurópsku
energetickú infraštruktúru

- Pozmeňujúce návrhy piatok 4. marca, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 7. marca, 19.00 h

57 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna GHB811 (BCS-GH811-4)

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

58 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná repka olejná 73496 (DP-Ø73496-4)

- Pozmeňujúce návrhy streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

52 À • Batérie a použité batérie  - Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h
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24 À • Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030  - Správa: Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

31 À • Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020  - Správa:
Marianne Vind (A9-0023/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

32 À • Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy  - Správa: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 4. marca, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 7. marca, 19.00 h

28 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2020  - Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 2. marca, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 4. marca, 12.00 h

104 À • Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do budúcnosti

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 7. marca, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

105 À • Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v
Európskej únii vrátane dezinformácií

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 7. marca, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

106 À • Zriadenie vyšetrovacieho výboru na preskúmanie používania špionážneho softvéru Pegasus a
ekvivalentného špionážneho softvéru

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 7. marca, 19.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

55 À • Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora - Návrhy uznesení

- Návrhy uznesení streda 2. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 7. marca, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 7. marca, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 8. marca, 16.00 h

76 À • Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

- Návrhy uznesení pondelok 7. marca, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 9. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 9. marca, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 9. marca, 19.00 h
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77 À • Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

- Návrhy uznesení pondelok 7. marca, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 9. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 9. marca, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 9. marca, 19.00 h

78 À • Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

- Návrhy uznesení pondelok 7. marca, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 9. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 9. marca, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 9. marca, 19.00 h
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