
24/11/21 699.710/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2019 2024

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

streda 24. novembra 2021



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 – 11.50 h     Rozpravy

 

12.00 – 12.30 h     Slávnostná schôdza

 

12.30 – 13.45 h     Hlasovanie
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Slávnostná schôdza

12.30 – 13.45 h Hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

20.30 – 22.00 h Rozpravy

132 • Výsledok COP 26 v Glasgowe

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2975(RSP)]

133 • Prejav Sviatlany Cichanovskej

150 • Všeobecný rozpočet

75 - Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný text

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

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

Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore

94 - Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 –
Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Výbor pre rozpočet

108 - Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími
strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a
príjmov

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 –
Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie
v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Výbor pre rozpočet

151 • Záverečné hlasovanie



 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy

2 2streda 24. novembra 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

73 À - Európska stratégia pre kritické suroviny

Správa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[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)

[2021/2162(INI)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

71 À - Farmaceutická stratégia pre Európu

Správa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

152 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

161 • Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País
Vasco metal – Španielsko

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Výbor pre rozpočet

162 • Politika a právo v oblasti legálnej migrácie

Správa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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

Návrh uznesenia
[2021/2620(RSP)]

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

Návrh uznesenia
[2021/2769(RSP)]

117 • Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet

Tematická rozprava (článok 162 rokovacieho poriadku)

[2021/2926(RSP)]

135 • Stav energetickej únie

Vyhlásenie Komisie

[2021/2976(RSP)]



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

 

20.30 – 22.00 h     Rozpravy
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136 À • Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia
prokurátorov Európskej prokuratúry

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2978(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas decembrovej schôdze

124 • Európsky akčný plán na boj proti zriedkavým chorobám

Vyhlásenie Komisie

[2021/2940(RSP)]

113 • Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2020

[2021/2929(RSP)]

Za prítomnosti predsedu Dvora audítorov Klausa-Heinera Lehneho
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