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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



streda 19. januára 2022

 

 

09.00 – 09.45 h     

 

11.00 – 11.05 h     Oznámenie výsledkov

 

11.30 – 11.35 h     Program schôdze

 

11.30 – 14.00 h     Rozprava

 

14.30 – 15.15 h     

 

15.00 – 23.30 h     Rozpravy
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09.00 – 09.45 h HLASOVANIE

11.00 – 11.05 h Oznámenie výsledkov

11.30 – 11.35 h Program schôdze

11.30 – 14.00 h Rozprava

14.30 – 15.15 h HLASOVANIE

15.00 – 23.30 h Rozpravy

16.00 – 16.05 h Oznámenie výsledkov

18.00 – 19.15 h Hlasovanie

101 - Voľba kvestorov Parlamentu

[2021/3046(RSO)]

Prvé kolo hlasovania

97 • Prezentácia programu činností francúzskeho predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/3022(RSP)]

94 • Voľba kvestorov Parlamentu

Druhé kolo hlasovania

34 À«««I • Akt o digitálnych službách

Správa: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu v oblasti
digitálnych služieb (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa



Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov

 

18.00 – 19.15 h     Hlasovanie
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132 À • Porušovanie základných slobôd v Hongkongu

B9-0066/2022, Spoločný návrh uznesenia B9-0067/2022, B9-0067/2022,
B9-0071/2022, B9-0073/2022, B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situácia v Kazachstane

B9-0064/2022, Spoločný návrh uznesenia B9-0065/2022, B9-0065/2022,
B9-0072/2022, B9-0074/2022, B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Politická kríza v Sudáne

Spoločný návrh uznesenia B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022,
B9-0070/2022, B9-0078/2022, B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

129 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

153 • Návrh rozhodnutia

111 À - Počet členov stálych výborov

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Jediné hlasovania

138 « - Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jan Gregor

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Správa o vymenovaní Jana Gregora za člena Dvora audítorov

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

139 « - Vymenovanie člena Dvora audítorov - Marek Opiola

Správa: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Správa o vymenovaní Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

140 « - Vymenovanie člena Dvora audítorov - Mihails Kozlovs

Správa: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Správa o vymenovaní Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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141 « - Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jorg Kristijan Petrovič

Správa: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Správa o vymenovaní Jorga Kristijana Petroviča za člena Dvora audítorov

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

155 • Predbežná dohoda

25 À«««I - Európska agentúra pre lieky

Správa: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky
z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Rozprava: 07/07/2021, hlasovanie: 08/07/2021)

171 • Jediné hlasovania

136 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti
považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s
nariadeníma (EÚ) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti
považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s
nariadením (EÚ) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

173 • Akt o digitálnych službách

Správa: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
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