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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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09.00 – 11.50 h     Rozpravy

 

12.00 – 12.30 h     

 

12.30 – 13.45 h     Hlasovanie

 

Hlasovanie o dočasnej dohode

 

Jediné hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Rozpravy

12.30 – 13.45 h Hlasovanie

15.00 – 23.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

17 À • Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

Správa: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Správa o zahraničnom zasahovaní do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

[2020/2268(INI)]

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v
Európskej únii vrátane dezinformácií

101 • (Oslava Medzinárodného dňa žien
Prejav: Oksana Zabužko, ukrajinská spisovateľka)

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

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

25 À«««I - Regionálne úhrnné účty pre poľnohospodárstvo

Správa: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

39 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive - Španielsko

Správa: Monika Vana (A9-0038/2022)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii pre pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti
Španielska – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Výbor pre rozpočet



 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
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50 - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí
prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA 2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

Správa: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA
2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Výbor pre rozpočet

51 À - Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe

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

[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)

[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)

[2021/2100(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

21 À - Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a
regionálnej prepojenosti IKT

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

[2021/2101(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

120 • Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

Správa: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

94 • Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

Správa: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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

Správa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Výbor pre petície



15.00 – 23.00 h     Rozpravy

 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov
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71 • Zhoršenie situácie utečencov v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2022/2575(RSP)]

72 • Situácia v Bosne a Hercegovine

Vyhlásenie Komisie

[2022/2576(RSP)]

70 • Rast cien energií a manipulácia s trhom so zemným plynom

Otázka na ústne zodpovedanie

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Rast cien energií a manipulácia s trhom so zemným plynom

[2022/2552(RSP)]

29 À • Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa
za rok 2020

Správa: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná
správa za rok 2020

[2021/2039(INI)]

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

20 À • Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Správa o akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť III

[2021/2003(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
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