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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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pondelok 14. decembra 2020 1

17.00 – 22.30 h Rozpravy 1

Pokračovanie schôdze a program práce 1

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 1

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack 1

Európsky rok železníc (2021)  - Správa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020) 1

Nová stratégia pre európske MSP  - Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020) 1

Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000060/2020 -
B9-0026/20) 1

Stručné prezentácie: 1

Vykonávanie nariadenia Dublin III  - Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020) 1

Vykonávanie smernice o návrate  - Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020) 2

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie  - Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0233/2020) 2

Udržateľná správa a riadenie spoločností  - Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020) 2

18.30 – 19.45 h Hlasovanie 2

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov 2

Tajné hlasovanie 2

Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov   - Správa: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) 2

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku) 2

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom  -
Správa: 2

Jediné hlasovania 2

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické
tuniaky  - Správa: João Ferreira (A9-0231/2020) 2

Uzavretie dohody medzi EÚ a Japonskom o bezpečnosti civilného letectva  - Odporúčanie: Cláudia
Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020) 3

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu  -
Odporúčanie: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020) 3

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie
platnosti vykonávacieho protokolu  - Odporúčanie: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020) 3

utorok 15. decembra 2020 4

08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov 4

08.45 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov) 4

Spoločná rozprava - Právne predpisy o vode 4

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu  - Odporúčanie do druhého čítania: Christophe Hansen
(A9-0241/2020) 4

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000077/2020 -
B9-0501/20)  (O-000078/2020 - B9-0502/20) 4

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022  - Správa: Elsi Katainen
(A9-0101/2020) 4

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU  - Správa: Andrey Novakov, Constanze
Krehl (A9-0150/2020) 5
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11.00 – 12.15 h Prvé hlasovanie 5

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku) 5

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie   - Správa: Johan Danielsson 5

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson 5

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie  -
Správa: Johan Danielsson 5

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie  - Správa: 5

Žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto predbežnej dohody (článok 59 ods. 3) 5

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022  - Správa: Elsi Katainen
(A9-0101/2020) 5

Hlasovanie o dočasnej dohode 5

Európsky rok železníc (2021)  - Správa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020) 6

Jediné hlasovania 6

Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu  - Správa: Johan
Van Overtveldt (A9-0253/2020) 6

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy
výdavkov a príjmov  - Správa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020) 6

14.45 – 14.50 h Oznámenie výsledkov 6

15.00 – 18.00 h Rozpravy 6

Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 6

Zhoršenie situácie v Mozambiku - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 6

25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva
 - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 6

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000068/2020 -
B9-0027/20)  (O-000069/2020 - B9-0028/20) 7

Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 - Otázka na ústne zodpovedanie
(O-000076/2020 - B9-0030/20) 7

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie 7

Hlasovanie o predbežných dohodách 7

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022  - Správa: Elsi Katainen
(A9-0101/2020) 7

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU  - Správa: Andrey Novakov, Constanze
Krehl (A9-0150/2020) 7

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 7

Fabienne Keller (LIBE A9-0245/2020) – Vykonávanie nariadenia Dublin III 7

Tineke Strik (LIBE A9-0238/2020) – Vykonávanie smernice o návrate 7

streda 16. decembra 2020 8

08.30 – 08.35 h Oznámenie výsledkov 8

08.30 – 08.35 h Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena 8
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08.45 – 11.50 h Rozpravy 8

Spoločná rozprava - Závery Európskej rady, VFR, podmienenosť právneho štátu a vlastné zdroje 8

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 10. – 11. decembra 2020 - Vyhlásenia Európskej rady a Komisie 8

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje 8

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027  - Odporúčanie:
Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) 8

Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a
riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových
vlastných zdrojov  - Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020) 8

Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady
právneho štátu v členských štátoch  - Odporúčanie do druhého čítania: Eider Gardiazabal Rubial, Petri
Sarvamaa (A9-0262/2020) 9

12.00 – 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny 9

12.45 – 14.00 h Prvé hlasovanie 9

Jediné a záverečné hlasovanie 9

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027  - Odporúčanie: Jan
Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) 9

Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom
finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných
zdrojov  - Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020) 9

Nová stratégia pre európske MSP  - Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020) 9

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 9

Návrhy uznesenia – VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje 9

József Szájer (JURI A9-0187/2020) – Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie 9

Návrhy uznesení – Európska iniciatíva občanov s názvom Minority SafePack 9

Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – Silná sociálna Európa pre spravodlivé
transformácie 9

Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Udržateľná správa a riadenie spoločností 9

Návrhy uznesenia – Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 10

15.00 – 18.00 h Rozpravy 10

Príprava stratégie EÚ na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vrátane jej vonkajšieho rozmeru - Vyhlásenia
Rady a Komisie 10

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu - Vyhlásenia Rady a Komisie 10

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť - Vyhlásenia Rady a Komisie 10

18.00 – 18.05 h Oznámenie výsledkov 10

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie 10

Záverečné hlasovanie 10

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje - Návrhy uznesenia 10

Vykonávanie nariadenia Dublin III  - Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020) 10

Vykonávanie smernice o návrate  - Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020) 10

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 10

Návrhy uznesenia – vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode 10

Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu 10

Návrhy uznesenia – Potreba osobitnej formácie Rady pre rodovú rovnosť 10
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štvrtok 17. decembra 2020 11

08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov 11

08.45 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov) 11

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2020 - B9-0029/20) 11

Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní  - Odporúčanie do druhého čítania:
Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020) 11

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019  - Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020) 11

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144) 11

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR) 11

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang 12

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej 12

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie 12

Záverečné hlasovanie 12

Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov
Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR) 12

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 12

Návrhy uznesenia – Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang 12

Návrhy uznesenia – Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej 12

Záverečné hlasovanie 12

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie  - Správa: József Szájer (A9-0187/2020) 12

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-
87708 × MON 89788 12

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 ×
MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch
genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411 12

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 12

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3) 13

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3) 13

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack  - Návrhy uznesenia 13

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie  - Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0233/2020) 13

Udržateľná správa a riadenie spoločností  - Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020) 13

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť - Návrhy uznesenia 13

Hlasovanie o dočasnej dohode 13

Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033  - Správa: Željana Zovko
(A9-0201/2020) 13

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 13

Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie
Parlamentu za mimoriadnych okolností 13

Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 13

Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – Výsledky rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 13

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov 14



Obsah

662.276/OJ 662.276/OJ

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie 14

Záverečné hlasovanie 14

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR) 14

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang  - Návrhy uznesenia 14

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej - Návrhy uznesenia 14

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode - Návrhy uznesenia 14

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu - Návrh uznesenia 14

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť - Návrhy uznesenia 14

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností  -
Správa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) 14

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom  -
Správa: 14

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy - Návrhy uznesenia 15

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019  - Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020) 15

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov 15

piatok 18. decembra 2020 16

08.45 – 11.15 h Rozpravy 16

Budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Vyhlásenia Rady a Komisie 16

09.30 – 10.45 h Prvé hlasovanie 16

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 16

Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov
Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR) 16

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 16

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021  - Správa: Pierre Larrouturou, Olivier
Chastel (A9-0267/2020) 16

(TRAN) – Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 16

(TRAN) – Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie 16

(TRAN) – Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie 16

(PECH) – Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné
operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie 16

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov 17

13.30 – 14.45 h Druhé hlasovanie 17

Záverečné hlasovanie 17

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR) - Návrhy uznesenia 17
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Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie   - Správa: Johan Danielsson 17

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson 17

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie  -
Správa: Johan Danielsson 17
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Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie  - Správa: 17
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Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 20

Lehoty 22
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17.00 – 22.30 h Rozpravy

18.30 – 19.45 h Hlasovanie

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

181 À • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

44 À • Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

[2020/2846(RSP)]

Článok 222 ods. 8

54 À«««I • Európsky rok železníc (2021)

Správa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc
(2021)

[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

66 À • Nová stratégia pre európske MSP

Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Správa o novej stratégii pre európske MSP

[2020/2131(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

65 • Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín

Otázka na ústne zodpovedanie

Bernd Lange (O-000060/2020 - B9-0026/20)
Výbor pre medzinárodný obchod
Komisia
Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami

[2020/2586(RSP)]

24 À • Vykonávanie nariadenia Dublin III

Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III

[2019/2206(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

18.30 – 19.45 h     Hlasovanie

2 2pondelok 14. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

13 À • Vykonávanie smernice o návrate

Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Správa o vykonávaní smernice o návrate

[2019/2208(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

20 À • Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie

[2020/2084(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

41 À • Udržateľná správa a riadenie spoločností

Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností

[2020/2137(INI)]

Výbor pre právne veci

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

109 • Tajné hlasovanie

43 - Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

Správa: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

[12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

92 • Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

82 «««I - Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom

Správa:

[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

110 • Jediné hlasovania

49 «««I - Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre
tropické tuniaky

Správa: João Ferreira (A9-0231/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a
kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky a ktorým sa
mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 520/2007

[COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)]

Výbor pre rybárstvo



3 3pondelok 14. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

57 ««« - Uzavretie dohody medzi EÚ a Japonskom o bezpečnosti civilného letectva

Odporúčanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi
Európskou úniou a Japonskom

[09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

85 ««« - Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu

Odporúčanie: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné
možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

[11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

86 ««« - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie
platnosti vykonávacieho protokolu

Odporúčanie: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou
a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví
udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

[11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)]

Výbor pre rybárstvo



utorok 15. decembra 2020

 

 

08.45 – 08.50 h     Oznámenie výsledkov

 

08.45 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
 
Spoločná rozprava - Právne predpisy o vode

 
Koniec spoločnej rozpravy

4 4utorok 15. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov

08.45 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

11.00 – 12.15 h Prvé hlasovanie

14.45 – 14.50 h Oznámenie výsledkov

15.00 – 18.00 h Rozpravy

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

42 À«««II • Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu

Odporúčanie do druhého čítania: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia
smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
(prepracované znenie)

[06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

18 À • Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Otázky na ústne zodpovedanie

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000077/2020 - B9-0501/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000078/2020 - B9-0502/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

[2020/2613(RSP)]

17 À«««I • Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité
prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v
roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č.
1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich
zdroje a uplatňovanie v roku 2021

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka



 

11.00 – 12.15 h     Prvé hlasovanie

5 5utorok 15. decembra 2020
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53 À«««I • Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU

Správa: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v
rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu
nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

189 • Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

160 À«««I - Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

161 À«««I - Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

162 À«««I - Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

163 À«««I - Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné
operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

Správa:

[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)]

Výbor pre rybárstvo

190 • Žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto predbežnej dohody (článok 59 ods. 3)

17 À«««I - Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

111 • Hlasovanie o dočasnej dohode



 

14.45 – 14.50 h     Oznámenie výsledkov

 

15.00 – 18.00 h     Rozpravy

6 6utorok 15. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

54 À«««I - Európsky rok železníc (2021)

Správa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

191 • Jediné hlasovania

83 «««I - Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

Správa: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za
zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

[COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)]

Výbor pre rozpočet

84 - Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy
výdavkov a príjmov

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 –
Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné
úpravy výdavkov a príjmov

[13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)]

Výbor pre rozpočet

60 • Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2883(RSP)]

93 • Zhoršenie situácie v Mozambiku

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2910(RSP)]

157 • 25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2918(RSP)]



 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie

7 7utorok 15. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

59 À • Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre
udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Otázky na ústne zodpovedanie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000068/2020 - B9-0027/20)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000069/2020 - B9-0028/20)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

[2020/2767(RSP)]

102 • Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185

Otázka na ústne zodpovedanie

Norbert Lins (O-000076/2020 - B9-0030/20)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185

[2020/2886(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

113 • Hlasovanie o predbežných dohodách

17 À«««I - Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

53 À«««I - Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU

Správa: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Výbor pre regionálny rozvoj

115 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

130 • Fabienne Keller (LIBE A9-0245/2020) – Vykonávanie nariadenia Dublin III

131 • Tineke Strik (LIBE A9-0238/2020) – Vykonávanie smernice o návrate



streda 16. decembra 2020

 

 

08.30 – 08.35 h     Oznámenie výsledkov

 

08.30 – 08.35 h     Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena

 

08.45 – 11.50 h     Rozpravy
 
Spoločná rozprava - Závery Európskej rady, VFR, podmienenosť právneho štátu a

vlastné zdroje

8 8streda 16. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

08.30 – 08.35 h Oznámenie výsledkov

08.30 – 08.35 h Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena

08.45 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny

12.45 – 14.00 h Prvé hlasovanie

15.00 – 18.00 h Rozpravy

18.00 – 18.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

32 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 10. – 11. decembra 2020

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2020/2862(RSP)]

180 À • VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

[2020/2923(RSP)]

165 ««« • Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021
až 2027

Odporúčanie: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný
rámec na roky 2021 – 2027

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Výbor pre rozpočet

166 6 • Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v
rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových
vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Správa o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom,
Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v
rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových
vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Výbor pre ústavné veci



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

12.00 – 12.30 h     Udelenie Sacharovovej ceny

 

12.45 – 14.00 h     Prvé hlasovanie

9 9streda 16. decembra 2020
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196 À«««II • Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov
v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Odporúčanie do druhého čítania: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-
0262/2020)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na
ochranu rozpočtu Únie

[09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

170 • Jediné a záverečné hlasovanie

165 ««« - Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

Odporúčanie: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Výbor pre rozpočet

166 6 - Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a
riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie
nových vlastných zdrojov

Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Výbor pre ústavné veci

66 À - Nová stratégia pre európske MSP

Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

[2020/2131(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

117 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

177 • Návrhy uznesenia – VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

132 • József Szájer (JURI A9-0187/2020) – Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého
členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

141 • Návrhy uznesení – Európska iniciatíva občanov s názvom Minority SafePack

142 • Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – Silná sociálna Európa pre spravodlivé
transformácie

143 • Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Udržateľná správa a riadenie spoločností



 

15.00 – 18.00 h     Rozpravy

 

18.00 – 18.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie
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144 • Návrhy uznesenia – Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre
udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

95 • Príprava stratégie EÚ na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vrátane jej
vonkajšieho rozmeru

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2911(RSP)]

94 À • Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2791(RSP)]

67 À • Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2896(RSP)]

118 • Záverečné hlasovanie

180 À - VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

Návrhy uznesenia

B9-0428/2020, B9-0429/2020

[2020/2923(RSP)]

24 À - Vykonávanie nariadenia Dublin III

Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

[2019/2206(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

13 À - Vykonávanie smernice o návrate

Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

[2019/2208(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

119 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

145 • Návrhy uznesenia – vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

146 • Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

147 • Návrhy uznesenia – Potreba osobitnej formácie Rady pre rodovú rovnosť



štvrtok 17. decembra 2020

 

 

08.45 – 08.50 h     Oznámenie výsledkov

 

08.45 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

11 11štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov

08.45 – 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

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

96 À • Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Otázka na ústne zodpovedanie

Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr
Vondra, Petros Kokkalis (O-000075/2020 - B9-0029/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

[2020/2532(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

188 À«««II • Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní

Odporúčanie do druhého čítania: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom)
č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní
Európskeho úradu pre boj proti podvodom

[10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

48 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

[2020/2044(INI)]

Výbor pre petície

99 À • Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad
aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

B9-0424/2020, B9-0425/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0426/2020,
B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]



 

09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie

12 12štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

98 À • Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

B9-0431/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0432/2020, B9-0432/2020,
B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À • Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín
Sutúdeovej

B9-0438/2020, B9-0439/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0440/2020,
B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

200 • Záverečné hlasovanie

148 • Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov
Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Návrh uznesenia B9-0424/2020

120 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

149 • Návrhy uznesenia – Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

150 • Návrhy uznesenia – Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

121 • Záverečné hlasovanie

45 À«««I - Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie

Správa: József Szájer (A9-0187/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011,
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

[COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)]

Výbor pre právne veci

76 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 ×
MON-87708 × MON 89788

B9-0411/2020

[2020/2891(RSP)]

77 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034
× MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo
troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411

B9-0413/2020

[2020/2892(RSP)]

78 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

B9-0414/2020

[2020/2893(RSP)]



13 13štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

79 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-
3)

B9-0415/2020

[2020/2894(RSP)]

80 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-
3)

B9-0416/2020

[2020/2895(RSP)]

44 À - Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

Návrhy uznesenia

B9-0403/2020, B9-0405/2020

[2020/2846(RSP)]

20 À - Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

[2020/2084(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

41 À - Udržateľná správa a riadenie spoločností

Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020)

[2020/2137(INI)]

Výbor pre právne veci

59 À - Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Návrhy uznesenia

B9-0400/2020

[2020/2767(RSP)]

122 • Hlasovanie o dočasnej dohode

37 À«««I - Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

Správa: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ,
ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

[COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

123 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

151 • Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť
fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

155 • Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

158 • Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – Výsledky rokovaní Výboru pre petície v roku 2019



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie

14 14štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

125 • Záverečné hlasovanie

198 • Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy
za
osobné práva (EIPR)

Návrh uznesenia B9-0425/2020

98 À - Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia

B9-0431/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020,
B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À - Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia

B9-0438/2020, B9-0439/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0440/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020,
B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

18 À - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrhy uznesenia

B9-0401/2020

[2020/2613(RSP)]

94 À - Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Návrh uznesenia

B9-0421/2020

[2020/2791(RSP)]

67 À - Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Návrhy uznesenia

B9-0402/2020, B9-0404/2020

[2020/2896(RSP)]

89 À - Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

Správa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych
okolností

[2020/2098(REG)]

Výbor pre ústavné veci

82 «««I - Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom

Správa:

[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

15 15štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

96 À - Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Návrhy uznesenia

B9-0422/2020

[2020/2532(RSP)]

48 À - Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

[2020/2044(INI)]

Výbor pre petície



piatok 18. decembra 2020

 

 

08.45 – 11.15 h     Rozpravy

 

09.30 – 10.45 h     Prvé hlasovanie

16 16piatok 18. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

08.45 – 11.15 h Rozpravy

09.30 – 10.45 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.30 – 14.45 h Druhé hlasovanie

17.00 – 17.05 h Oznámenie výsledkov

179 • Budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2922(RSP)]

168 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

199 • Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov
Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR)

Spoločný návrh uznesenia RC9-0426/2020

103 • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

197 À - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

Správa: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Výbor pre rozpočet

192 • (TRAN) – Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného
obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

193 • (TRAN) – Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie
Spojeného kráľovstva z Únie

194 • (TRAN) – Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie

195 • (PECH) – Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a
rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.30 – 14.45 h     Druhé hlasovanie

17 17piatok 18. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

174 • Záverečné hlasovanie

99 À - Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy
za osobné práva (EIPR)

Návrhy uznesenia

B9-0424/2020, B9-0425/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0426/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020,
B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]

Spoločný návrh uznesenia RC9-0426/2020

197 À - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

Správa: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Výbor pre rozpočet

160 À«««I - Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

161 À«««I - Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

162 À«««I - Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie

Správa: Johan Danielsson

[COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

163 À«««I - Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné
operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

Správa:

[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)]

Výbor pre rybárstvo



17.00 – 17.05 h     Oznámenie výsledkov

18 18piatok 18. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ



 

 
Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 

Lehoty

19 19

662.276/OJ 662.276/OJ



Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 14. decembra 2020

 

17.00 – 22.30 h

 

 

utorok 15. decembra 2020

 

08.45 – 13.00 h

 

15.00 – 18.00 h

 

20 20Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

662.276/OJ 662.276/OJ

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :45 min

Predseda Výboru pre rozpočet :6 min

Spravodajcovia pre rozpočet (2 x 3 min) :6 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (8 x 1 min) :8 min

Výbor (článok 222 ods. 8 rokovacieho poriadku) (3 x 2 min) :6 min

Autor (výbor) :5 min

Spravodajcovia (článok 160 rokovacieho poriadku) (5 x 4 min) :20 min

Poslanci :120 min 30

PPE : 29 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, ID : 13 min, Verts/ALE : 13 min, ECR : 11 min,
GUE/NGL : 8 min, NI : 6 min

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Spravodajcovia (4 x 6 min) :24 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (3 x 1 min) :3 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :135 min

PPE : 33 min 30, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, ID : 14 min 30, Verts/ALE : 14 min 30, ECR : 12 min
30, GUE/NGL : 8 min 30, NI : 6 min 30

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí) :30 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Autori (výbory) :10 min

Poslanci :74 min 30

PPE : 17 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min, ID : 8 min 30, Verts/ALE : 8 min, ECR : 7 min, GUE/NGL :
5 min 30, NI : 4 min



streda 16. decembra 2020

 

08.45 – 11.50 h

 

15.00 – 18.00 h

 

 

štvrtok 17. decembra 2020

 

08.45 – 13.00 h

 

 

piatok 18. decembra 2020

 

08.45 – 11.15 h

 

21 21Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

662.276/OJ 662.276/OJ

Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí) :10 min

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (5 x 6 min) :30 min

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko :1 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min 30, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 4 min 30

Rada (vrátane odpovedí) :30 min

Komisia (vrátane odpovedí) :30 min

Poslanci :74 min 30

PPE : 17 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min, ID : 8 min 30, Verts/ALE : 8 min, ECR : 7 min, GUE/NGL :
5 min 30, NI : 4 min

Komisia (vrátane odpovedí) :30 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

Autor (výbor) :5 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku) :1 min

Poslanci :120 min 30

PPE : 29 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, ID : 13 min, Verts/ALE : 13 min, ECR : 11 min,
GUE/NGL : 8 min, NI : 6 min

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min 30, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 4 min 30



Lehoty

 
 

pondelok 14. decembra 2020

 

22 22Lehoty

662.276/OJ 662.276/OJ

181 À • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

- Návrhy na zmenu všeobecného rozpočtu – politické skupiny, výbory,
najmenej 36 poslancov

utorok 15. decembra, 10.00 h

- Opätovné predloženie pozmeňujúcich návrhov zamietnutých vo
výbore

streda 16. decembra, 10.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien o zmenách návrhu rozpočtu

streda 16. decembra, 16.00 h

44 À • Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

- Návrhy uznesenia streda 9. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

54 À • Európsky rok železníc (2021)  - Správa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

66 À • Nová stratégia pre európske MSP  - Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

24 À • Vykonávanie nariadenia Dublin III  - Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 11. decembra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71
poslancov EP, alternatívne návrhy uznesení

pondelok 14. decembra, 12.00 h

13 À • Vykonávanie smernice o návrate  - Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 11. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 14. decembra, 12.00 h

20 À • Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie  - Správa: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0233/2020)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 11. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 14. decembra, 12.00 h

41 À • Udržateľná správa a riadenie spoločností  - Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP;
alternatívne návrhy uznesenia

piatok 11. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 14. decembra, 19.00 h
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42 À • Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu  - Odporúčanie do druhého čítania: Christophe Hansen
(A9-0241/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

18 À • Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000077/2020 -
B9-0501/20)  (O-000078/2020 - B9-0502/20)

- Návrhy uznesenia streda 9. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

17 À • Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022  - Správa: Elsi
Katainen (A9-0101/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

53 À • Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU  - Správa: Andrey Novakov, Constanze
Krehl (A9-0150/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

160 À • Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie   - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

161 À • Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

162 À • Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

163 À • Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie  - Správa:

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

59 À • Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000068/2020
- B9-0027/20)  (O-000069/2020 - B9-0028/20)

- Návrhy uznesenia streda 9. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h



streda 16. decembra 2020
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180 À • VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

- Návrhy uznesenia pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení utorok 15. decembra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení utorok 15. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 19.00 h

166 6 • Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom
finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových
vlastných zdrojov  - Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

- (prípadne) Pozmeňujúce návrhy utorok 15. decembra, 12.00 h

- (prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 19.00 h

196 À • Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady
právneho štátu v členských štátoch  - Odporúčanie do druhého čítania: Eider Gardiazabal Rubial, Petri
Sarvamaa (A9-0262/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 15. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 19.00 h

94 À • Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesenia piatok 11. decembra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

67 À • Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesenia streda 9. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

96 À • Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2020 - B9-0029/20)

- Návrhy uznesenia piatok 11. decembra, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 14. decembra, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

188 À • Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní  - Odporúčanie do druhého čítania:
Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 15. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 19.00 h

48 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2019  - Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 11. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 14. decembra, 12.00 h



25 25Lehoty

662.276/OJ 662.276/OJ

99 À • Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR)

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 144 rokovacieho poriadku)

streda 16. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144
rokovacieho poriadku)

streda 16. decembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 16. decembra, 19.00 h

98 À • Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 144 rokovacieho poriadku)

streda 16. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144
rokovacieho poriadku)

streda 16. decembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 16. decembra, 19.00 h

97 À • Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

- Návrhy uznesenia pondelok 14. decembra, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 16. decembra, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 16. decembra, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 16. decembra, 19.00 h

45 À • Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie  - Správa: József Szájer (A9-0187/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

76 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-
87708 × MON 89788

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

77 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 ×
MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch
genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

78 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

79 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

80 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h
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37 À • Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033  - Správa: Željana Zovko
(A9-0201/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 9. decembra, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 11. decembra, 12.00 h

89 À • Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností  -
Správa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

- Pozmeňujúce návrhy pondelok 14. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 15. decembra, 12.00 h

197 À • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021  - Správa: Pierre Larrouturou, Olivier
Chastel (A9-0267/2020)

- Pozmeňujúce návrhy streda 16. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 16. decembra, 19.00 h

197 À • Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021  - Správa: Pierre Larrouturou, Olivier
Chastel (A9-0267/2020)

- Pozmeňujúce návrhy streda 16. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 16. decembra, 19.00 h

160 À • Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia
vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie   - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

161 À • Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

162 À • Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z
Únie  - Správa: Johan Danielsson

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h

163 À • Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie  - Správa:

- Pozmeňujúce návrhy štvrtok 17. decembra, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach štvrtok 17. decembra, 19.00 h
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