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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 20. januára 2022

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.30 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Preprava zvierat

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.30 h Rozpravy

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

15.00 – 16.00 h Rozprava

16.00 – 16.05 h Oznámenie výsledkov

152 • Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v Európskej únii

Tematická rozprava (článok 162 rokovacieho poriadku)

[2022/2508(RSP)]

62 • Ochrana zvierat počas prepravy

Správa: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Správa o vyšetrovaní údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri
uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie
a mimo nej

[2020/2269(INI)]

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

63 À • Ochrana zvierat počas prepravy (odporúčanie)

[2021/2736(RSP)]

Článok 208

88 • Prípadne oznámenie vymenovania do výborov

165 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

166 • Porušovanie základných slobôd v Hongkongu

Návrhy uznesení
[2022/2503(RSP)]

167 • Situácia v Kazachstane

Návrhy uznesení
[2022/2505(RSP)]



 

13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie

 

15.00 – 16.00 h     Rozprava
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168 • Politická kríza v Sudáne

Návrhy uznesení
[2022/2504(RSP)]

170 • Ochrana zvierat počas prepravy (odporúčanie)

[2021/2736(RSP)]

161 • Záverečné hlasovanie

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)]

34 À«««I - Akt o digitálnych službách

Správa: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

63 À - Ochrana zvierat počas prepravy (odporúčanie)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Článok 208



 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov
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17 À • Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť po pandémii a sociálne
zotavenie

Otázky na ústne zodpovedanie

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť a sociálne zotavenie po pandémii

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť a sociálne zotavenie po pandémii

[2021/2952(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo februári
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