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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     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)
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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

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

97 À«««I • Agentúra Európskej únie pre azyl

Správa: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie
pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Hlasovanie sa uskutoční na budúcej schôdzi

111 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských
a etnických skupín

B9-0501/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0502/2021, B9-0502/2021,
B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Prípad Paula Rusesabaginu v Rwande

Spoločný návrh uznesenia B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021,
B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Texaský zákon o umelom prerušení tehotenstva, USA

Spoločný návrh uznesenia B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021,
B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie

 

13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
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140 • Záverečné hlasovanie

43 À - Banková únia – výročná správa za rok 2020

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

[2020/2122(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

44 À - 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

141 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

142 • Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských a etnických skupín

Návrhy uznesenia
[2021/2905(RSP)]

143 • Prípad Paula Rusesabaginu v Rwande

Návrhy uznesenia
[2021/2906(RSP)]

144 • Texaský zákon o umelom prerušení tehotenstva, USA

Návrhy uznesenia
[2021/2910(RSP)]

145 • Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

Návrhy uznesenia
[2021/2881(RSP)]

146 • Humanitárna situácia v Tigraji

Návrhy uznesenia
[2021/2902(RSP)]

147 • Záverečné hlasovanie

111 À - Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských a etnických skupín

Návrhy uznesenia

B9-0501/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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112 À - Prípad Paula Rusesabaginu v Rwande

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Texaský zákon o umelom prerušení tehotenstva, USA

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021,
B9-0494/2021, B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Humanitárna situácia v Tigraji

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021,
B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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