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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 – 12.00 h     Rozpravy
 
Spoločná rozprava - Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
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09.00 – 12.00 h Rozpravy

12.00 – 13.15 h Hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

16.00 – 16.05 h Oznámenie výsledkov

20.30 – 22.30 h Rozpravy

84 À«««I • Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré
majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV

Správa: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované
z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)

85 À«««I • Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie

Správa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie
(EÚ) č. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)

86 À«««I • Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení

Správa: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s
poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality
pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o
vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení
aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných
opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie
a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva
v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)



Koniec spoločnej rozpravy

 

12.00 – 13.15 h     Hlasovanie
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146 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

147 • Hlasovanie o predbežných dohodách

84 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské
štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV

Správa: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)

85 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie

Správa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)

86 À«««I - Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení

Správa: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Rozprava: 20/10/2020, hlasovanie: 23/10/2020)

148 • Jediné hlasovania

87 «««I - Insolvenčné konanie: nahradenie príloh A a B k nariadeniu

Správa: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k
nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Výbor pre právne veci

107 «««I - Integrované štatistiky fariem: príspevok Únie v medziach VFR na roky 2021 – 2027

Správa: Riho Terras (A9-0310/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091,
pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 –
2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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111 «««I - Štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP):
dokumenty s kľúčovými informáciami. Predĺženie prechodného mechanizmu

Správa: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014,
pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a
osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do
prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto
podielové listy

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

110 «««I - Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP): používanie
dokumentov s kľúčovými informáciami

Správa: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES, pokiaľ ide
o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho
investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

82 - Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup

Správa: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

79 À - Digitalizácia európskeho podávania správ, monitorovania a auditu

Správa: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o digitalizácii európskeho podávania správ, monitorovania a auditu

[2021/2054(INL)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

149 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

158 • Európska stratégia pre kritické suroviny

Správa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom
na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

160 • Farmaceutická stratégia pre Európu

Správa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



15.00 – 20.00 h     Rozpravy

 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.30 – 22.30 h     Rozpravy

4 4utorok 23. novembra 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

131 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 21. – 22. októbra 20201

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2021/2895(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

143 • Situácia v Bielorusku a na jeho hraniciach s EÚ a bezpečnostné a humanitárne
dôsledky

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2985(RSP)]

121 • Odsúdenie policajného násilia voči Rómom v EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2907(RSP)]

83 À • Politika a právo v oblasti legálnej migrácie

Správa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie

[2020/2255(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

75 • Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný text

Správa: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Správa o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok
2022, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore

69 À • Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v
Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021

Vyhlásenie Komisie

[2021/2769(RSP)]

130 • Situácia v Bosne a Hercegovine

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2974(RSP)]
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