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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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08.30 – 10.30 h     Rozprava
 
Spoločná rozprava - Európsky semester

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

10.30 – 12.30 h     Rozprava

 

12.30 – 13.45 h     Prvé hlasovanie
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08.30 – 10.30 h Rozprava

10.30 – 12.30 h Rozprava

12.30 – 13.45 h Prvé hlasovanie

15.00 – 23.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

36 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum
udržateľného rastu na rok 2022

Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný
prieskum udržateľného rastu na rok 2022

[2022/2006(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

23 À • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a
sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť
a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

[2021/2233(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

102 • Rozprava s premiérkou Estónska Kajou Kallasovou – Úloha EÚ v meniacom sa svete
a bezpečnostná situácia v Európe po ruskej agresii a invázii na Ukrajinu

[2022/2583(RSP)]



Jediné hlasovania

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
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61 « - Bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela pod Lamanšským prielivom

Správa: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2008/118/ES a smernica (EÚ) 2020/262
(prepracované znenie), pokiaľ ide o bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela
pod Lamanšským prielivom

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

62 « - Sadzby dane z pridanej hodnoty

Správa: Marek Belka (A9-0036/2022)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z
pridanej hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

(Rozprava: 02/10/2018, hlasovanie: 03/10/2018)

59 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: Zoznam projektov spoločného záujmu Únie pre
transeurópsku energetickú infraštruktúru

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna GHB811 (BCS-GH811-
4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná repka olejná 73496 (DP-
Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do
budúcnosti

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

116 • Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov
v Európskej únii vrátane dezinformácií

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) – Uplatňovanie hľadiska rodovej
rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020

88 • Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

Správa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

89 • Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora

Návrhy uznesení
[2022/2535(RSP)]



Záverečné hlasovanie

 

15.00 – 23.00 h     Rozpravy
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17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých
batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

24 À«««I • Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

Správa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom
environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

31 À • Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po
roku 2020

Správa: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Správa o novom strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
po roku 2020 (vrátane lepšej ochrany pracovníkov pred vystavením škodlivým látkam,
stresu v práci a zraneniam spôsobeným opakujúcimi sa pohybmi)

[2021/2165(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie
 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
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32 À • Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o spravodlivom a jednoduchom zdaňovaní na
podporu stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej
25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb)

[2020/2254(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

38 • Európsky rámec pre zrážkovú daň

Správa: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Správa o európskom rámci pre zrážkovú daň

[2021/2097(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

28 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)

Správa o Správe o občianstve EÚ za rok 2020: Posilnenie postavenia občanov a ochrana
ich práv

[2021/2099(INI)]

Výbor pre petície

83 • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu
na rok 2022

Správa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

84 • Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v
ročnom prieskume rastu na rok 2022

Správa: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

85 • Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



Hlasovanie o dočasnej dohode

 

Jediné hlasovanie

 

Záverečné hlasovanie
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24 À«««I - Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

Správa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

31 À - Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020

Správa: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

104 À - Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do
budúcnosti

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

105 À - Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov
v Európskej únii vrátane dezinformácií

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku

106 À - Zriadenie vyšetrovacieho výboru na preskúmanie používania špionážneho softvéru Pegasus a
ekvivalentného špionážneho softvéru

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 208 rokovacieho poriadku

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

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

[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)

[2021/2003(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

55 À - Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora

Návrhy uznesení

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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