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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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17.00 – 22.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

54 À • Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027

Otázka na ústne zodpovedanie

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027

[2022/2527(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze

19 À • Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

Správa: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Správa s návrhmi Komisii o systémoch udeľovania občianstva a povolení na pobyt
investorom

[2021/2026(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

51 À • Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe

Správa: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Správa o zmenšujúcom sa priestore pre občiansku spoločnosť v Európe

[2021/2103(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

49 À • Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

Správa: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Správa o úlohe kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

[2021/2057(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

15 À • Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej
starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

Správa: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Správa o politike súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej
starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

[2021/2100(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj
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21 À • Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej
transformácie a regionálnej prepojenosti IKT

Správa: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Správa o úlohe politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej
transformácie a regionálnej prepojenosti IKT

[2021/2101(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

30 À • V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu
ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov

Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Správa na tému s názvom V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec
európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov

[2020/2275(INI)]

Výbor pre petície

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
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