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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



štvrtok 25. novembra 2021

 

 

09.00 – 12.00 h     Rozpravy

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

 

09.30 – 10.45 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 12.00 h Rozpravy

09.30 – 10.45 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.30 – 14.45 h Druhé hlasovanie

15.00 – 16.00 h Rozpravy

16.00 – 16.05 h Oznámenie výsledkov

137 • Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav
ratifikácie Istanbulského dohovoru

Vyhlásenie Komisie

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situácia v Somálsku

Spoločný návrh uznesenia B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021,
B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými
spoločnosťami, najmä skupinou Wagner

B9-0555/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0560/2021, B9-0560/2021,
B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Spoločný návrh uznesenia B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021,
B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Rozhodnutie výboru začať rokovania

169 «««I - Primerané minimálne mzdy v Európskej únii

Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o primeraných minimálnych mzdách v Európskej
únii

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

153 • Záverečné hlasovanie
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109 À - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País
Vasco metal – Španielsko

Správa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti
Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Výbor pre rozpočet

83 À - 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

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

Návrh uznesenia

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

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

Návrh uznesenia

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Jediné hlasovania

93 « - Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie
Filipín

Správa: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme
Európskej únie pristúpenie Filipín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Výbor pre právne veci

92 « - Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie
Jamajky

Správa: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie
pristúpenie Jamajky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných
únosov detí

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Výbor pre právne veci

91 « - Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie
Bolívie

Správa: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme
Európskej únie pristúpenie Bolívie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Výbor pre právne veci



 

13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.30 – 14.45 h     Druhé hlasovanie
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90 « - Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie
Pakistanu

Správa: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme
Európskej únie pristúpenie Pakistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Výbor pre právne veci

89 « - Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie
Tuniska

Správa: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie
pristúpenie Tuniska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných
únosov detí

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Výbor pre právne veci

127 - Bezpečnosť parkovísk pre kamióny v EÚ

Návrh uznesenia

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Článok 227

155 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

165 • Situácia v Somálsku

Návrhy uznesenia
[2021/2981(RSP)]

166 • Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä
skupinou Wagner

Návrhy uznesenia
[2021/2982(RSP)]

167 • Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Návrhy uznesenia
[2021/2983(RSP)]

156 • Záverečné hlasovanie

139 À - Situácia v Somálsku

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15.00 – 16.00 h     Rozpravy
 

Väčšia interpelácia (článok 139 rokovacieho poriadku)

 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov
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140 À - Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä
skupinou Wagner

Návrhy uznesenia

B9-0555/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Dôsledky preťaženia medzinárodných prístavov a zvýšených dopravných nákladov
pre EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2021/2980(RSP)]
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