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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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17.00 – 20.00 h     Rozpravy
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17.00 – 20.00 h Rozpravy

20.30 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

96 À • Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho
zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

Otázka na ústne zodpovedanie

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia na zlepšenie digitálneho presadzovania práv
sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

[2021/2620(RSP)]

142 • Koordinácia opatrení členských štátov vzhľadom na stúpajúce prípady ochorenia
COVID-19 v EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2021/2984(RSP)]

73 À • Európska stratégia pre kritické suroviny

Správa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Správa o európskej stratégii pre kritické suroviny

[2021/2011(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

78 À • Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti
viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

Správa: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Správa o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie
účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

[2021/2162(INI)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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82 • Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup

Správa: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Správa o politike EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup

[2021/2058(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

71 À • Farmaceutická stratégia pre Európu

Správa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Správa o farmaceutickej stratégii pre Európu

[2021/2013(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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