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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 11. marca 2021

 

 

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)

1 1štvrtok 11. marca 2021

689.224/OJ 689.224/OJ

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

14.30 – 16.30 h Rozpravy

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

88 À • Uplatňovanie nariadenia (ES) 2020/2092, mechanizmus podmienenosti právnym
štátom

Vyhlásenie Komisie

[2021/2582(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze

89 • Dodržiavanie zásady partnerstva v národných plánoch podpory obnovy a odolnosti a
zabezpečenie dobrého riadenia výdavkov

Vyhlásenie Komisie

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie
talianskeho veľvyslanca Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu

Spoločný návrh uznesenia B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021,
B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady
väzňov odsúdených na smrť a obhajcov ľudských práv

Spoločný návrh uznesenia B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021,
B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Hromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži

B9-0182/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0183/2021, B9-0183/2021,
B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie

 

13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

2 2štvrtok 11. marca 2021
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116 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

118 • Situácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca
Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu

Návrhy uznesenia
[2021/2577(RSP)]

119 • Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na
smrť a obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia
[2021/2578(RSP)]

120 • Hromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži

Návrhy uznesenia
[2021/2579(RSP)]

121 • Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní

Návrhy uznesenia
[2021/2576(RSP)]

113 • Vyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTI osoby

Návrhy uznesenia
[2021/2557(RSP)]

114 • Práva detí

Návrh uznesenia
[2021/2523(RSP)]

122 • Záverečné hlasovanie

64 À - Európsky semester: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021

Správa: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

36 À - Európsky semester: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021

Správa: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie

 

14.30 – 16.30 h     Rozpravy
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117 • Záverečné hlasovanie

83 À - Situácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca
Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na
smrť a obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Hromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži

Návrhy uznesenia

B9-0182/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní

Návrhy uznesenia

B9-0175/2021, B9-0176/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Vyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTI osoby

Návrhy uznesenia

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Práva detí

Návrh uznesenia

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

Otázka na ústne zodpovedanie

[2021/2549(RSP)]

78 • Hodnotenie nariadenia o geografickom blokovaní

Otázka na ústne zodpovedanie

[2021/2546(RSP)]



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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61 • Záväzok EÚ voči Afganistanu na konferencii v Ženeve v roku 2020

Otázka na ústne zodpovedanie

[2020/2916(RSP)]
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