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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 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozprava (alebo po oznámení výsledkov)

 

13.00 – 14.45 h     Prvé hlasovanie

1 1streda 6. októbra 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozprava (alebo po oznámení výsledkov)

13.00 – 14.45 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.45 h Druhé hlasovanie

20.30 – 21.30 h Rozprava

110 • Európske riešenia zvýšenia cien energie pre podniky a spotrebiteľov: úloha
energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a potreba riešiť
energetickú chudobu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2904(RSP)]

130 • Záverečné hlasovanie

45 À - Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

Správa: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

131 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) – Správa o vykonávaní
trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

134 • Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

Správa: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

135 • Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

Správa: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

150 • Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky

Správa: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Výbor pre petície



15.00 – 20.00 h     Rozpravy

 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.45 h     Druhé hlasovanie
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156 À • Pandora Papers: dôsledky na úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým
únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2922(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi

44 À • Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy
skupiny pre kódex správania)

Správa: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Správa o reforme politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy
skupiny pre kódex správania)

[2020/2258(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

148 • Aktuálny stav zatiaľ neschválených plánov obnovy predložených v súvislosti s
Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti

Vyhlásenie Komisie

[2021/2911(RSP)]

43 À • Banková únia – výročná správa za rok 2020

Správa: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2020

[2020/2122(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

136 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

137 • Banková únia – výročná správa za rok 2020

Správa: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

138 • Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex
správania)

Správa: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

139 • Záverečné hlasovanie



 

20.30 – 21.30 h     Rozprava
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54 À - Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

Správa: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre rozvoj

Výbor pre rozpočet

46 À - Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

Správa: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

14 À - Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

Správa: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

20 À - Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky

Správa: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Výbor pre petície

109 • Nedostatočná vôľa Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s mechanizmom cezhraničnej
spolupráce

Otázka na ústne zodpovedanie

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Výbor pre regionálny rozvoj
Rada
Nedostatočná vôľa Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s európskym cezhraničným mechanizmom

[2021/2886(RSP)]
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