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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 16. septembra 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 16. septembra 2021
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

09.30 – 10.45 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

14.30 – 16.30 h Rozprava

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

74 • Sankcie Spojených štátov a právny štát

Otázka na ústne zodpovedanie

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Sankcie Spojených štátov a právny štát

[2021/2868(RSP)]

75 À • Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských
emirátoch

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 – 10.45 h     Prvé hlasovanie
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103 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

104 • Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

Návrhy uznesenia
[2021/2872(RSP)]

105 • Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

Návrhy uznesenia
[2021/2873(RSP)]

106 • Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

Návrhy uznesenia
[2021/2874(RSP)]

107 • Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

Správa: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

108 • Situácia v Afganistane

Návrhy uznesenia
[2021/2877(RSP)]

109 • Situácia v Libanone

Návrhy uznesenia
[2021/2878(RSP)]

110 • Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Návrhy uznesenia
[2021/2880(RSP)]

111 • Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

Správa: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Výbor pre ústavné veci

102 • Záverečné hlasovanie

55 À - Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1
ZFEÚ

Správa: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
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101 • Záverečné hlasovanie

75 À - Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

Návrhy uznesenia

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

Návrhy uznesenia

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

Návrhy uznesenia

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

Správa: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

81 À - Situácia v Afganistane

Návrhy uznesenia

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situácia v Libanone

Návrhy uznesenia

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Návrhy uznesenia

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

Správa: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Správa o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

[2020/2133(INI)]

Výbor pre ústavné veci



14.30 – 16.30 h     Rozprava

 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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62 À •  Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu
COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Výbor pre petície
Komisia
 Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v októbri
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