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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 10. marca 2022

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

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

74 • Transparentnosť a administratívne normy – vybavovanie žiadostí o prístup
verejnosti na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001

Vyhlásenie Komisie

[2022/2578(RSP)]

56 • Potreba ambicióznej stratégie EÚ pre udržateľný textilný priemysel

Vyhlásenie Komisie

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

Spoločný návrh uznesenia B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022,
B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

Spoločný návrh uznesenia B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022,
B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

Spoločný návrh uznesenia B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022,
B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie
 

Jediné hlasovanie

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

 

Záverečné hlasovanie
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38 - Európsky rámec pre zrážkovú daň

Správa: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

79 • Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

[2022/2580(RSP)]

80 • Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

[2022/2581(RSP)]

81 • Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

[2022/2582(RSP)]

90 • Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Výbor pre petície

82 • Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

52 À«««I - Batérie a použité batérie

Správa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
 

Záverečné hlasovanie

 

15.00 – 16.00 h     Rozprava

 

16.00 – 16.05 h     Oznámenie výsledkov
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76 À - Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

Spoločný návrh uznesenia B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022,
B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

Spoločný návrh uznesenia B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022,
B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

Spoločný návrh uznesenia B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022,
B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Správa o občianstve EÚ za rok 2020

Správa: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Výbor pre petície

32 À - Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

Správa: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

75 • Systematický prístup EÚ k chronickému ochoreniu obličiek

Vyhlásenie Komisie

[2022/2579(RSP)]
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