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Vysvětlení postupů
 

Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
 

À = Lhůty pro předložení    ´ = Lhůty, jsou-li požadovány    6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty

1. Třetí čtení

- Řádný legislativní postup («««III)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu

2. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

3. Druhé čtení

- Řádný legislativní postup («««II)
většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení
postoje Rady

4. Jednací řád Evropského parlamentu

- Změny jednacího řádu
většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí

5. První čtení

- Řádný legislativní postup («««I)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

6. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

7. Ostatní postupy

- Konzultace («)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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Pondělí 26. dubna 2021 1

17:00 - 21:30 Rozpravy 1

Pokračování zasedání a plán práce 1

Společná rozprava - Závěry zasedání Evropské rady a výsledky setkání EU–Turecko 1

Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 - Prohlášení Evropské rady a
Komise 1

Vysledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna - Prohlášení Evropské rady a
Komise 1

Společná rozprava - Výzkum a inovace 1

Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků  -
Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021) 1

Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  - Zpráva:
Christian Ehler (A9-0118/2021) 1

Evropský inovační a technologický institut  - Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020) 1

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu  - Zpráva: Maria da
Graça Carvalho (A9-0121/2020) 2

Mechanismus civilní ochrany Unie  - Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 2

18:30 - 19:45 Hlasování 2

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů 2

Tajné hlasování 2

Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity  - Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) 2

Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity  - Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) 2

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity  - Zpráva: Marie Toussaint (A9-0136/2021) 2

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity  - Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) 2

Jediná hlasování 3

Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku
vystoupení Spojeného království z Evropské unie  - Doporučení: Jörgen Warborn (A9-0035/2021) 3

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras  - Doporučení: Karin Karlsbro (A9-0053/2021) 3

Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního
provozu  - Zpráva: Benoît Lutgen (A9-0028/2021) 3

Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 podle čl. 227 odst. 2
jednacího řádu - Návrh usnesení 3

Hlasování o pozměňovacích návrzích 3

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení) 3

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti 3

Účinnější a ekologičtější námořní doprava 3

22:00 - 23:30 Rozpravy 4

Ochrana půdy - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000024/2021 - B9-0011/21)  (O-000023/2021 -
B9-0010/21) 4

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři  - Zpráva:
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020) 4

Úterý 27. dubna 2021 5
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09:00  Oznámení výsledků 5

09:00 - 14:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků) 5

Společná rozprava - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím 5

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím  - Doporučení: Andreas Schieder,
Christophe Hansen (A9-0128/2021) 5

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím - Prohlášení Rady a Komise 5

13:00 - 14:15 První hlasování 5

Hlasování o pozměňovacích návrzích 5

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím 5

Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků  -
Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021) 5

Jediné hlasování 6

Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  - Zpráva:
Christian Ehler (A9-0118/2021) 6

Hlasování o předběžných dohodách 6

Evropský inovační a technologický institut  - Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020) 6

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu  - Zpráva: Maria da Graça
Carvalho (A9-0121/2020) 6

Mechanismus civilní ochrany Unie  - Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 6

Konečná hlasování 6

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)  - Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021) 6

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti  - Zpráva: Danuta Maria Hübner
(A9-0123/2021) 6

Účinnější a ekologičtější námořní doprava  - Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021) 6

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu 7

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu 7

15:00 - 20:00 Rozpravy 7

Společná rozprava - Udělení absolutoria za rok 2019 (52 zpráv) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury  - Zpráva:
Joachim Kuhs (A9-0117/2021) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament  - Zpráva: Petri Sarvamaa
(A9-0044/2021) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada  - Zpráva: Pascal
Durand (A9-0056/2021) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie  - Zpráva: Ramona
Strugariu (A9-0064/2021) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr  - Zpráva: Martina Dlabajová
(A9-0059/2021) 7

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor  -
Zpráva: Olivier Chastel (A9-0057/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů  - Zpráva: Alin Mituța
(A9-0055/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv  - Zpráva:
Olivier Chastel (A9-0065/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů  - Zpráva:
Alin Mituța (A9-0067/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost  - Zpráva:
Alin Mituța (A9-0063/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání  - Zpráva:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021) 8

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek  -
Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021) 9

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021) 9
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Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost  -
Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021) 9

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021) 9

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  - Zpráva:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021) 9

Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0084/2021) 9

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
(Eurojust)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0089/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0099/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0070/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021) 10

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0104/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou
bezpečnost)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0077/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování
práva (CEPOL)  - Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0081/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0074/2021) 11

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0092/2021) 12

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2021) 12

Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0088/2021) 12

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
(Europol)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021) 12

Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů   - Zpráva: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0072/2021) 12

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0091/2021) 12

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění  -
Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0093/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních
orgánů  - Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0082/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0076/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu  - Zpráva: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0068/2021) 13

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0098/2021) 14

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
- Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021) 14

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021) 14
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Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0109/2021) 14

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích  - Zpráva:
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021) 14

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0113/2021) 14

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0107/2021) 15

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0111/2021) 15

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021) 15

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0095/2021) 15

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost,
finanční řízení a kontrola  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021) 15

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení:
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021) 15

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Alice
Kuhnke (A9-0144/2021) 16

Program Spravedlnost na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Heidi Hautala, Katarina Barley
(A9-0146/2021) 16

19:00  Oznámení výsledků 16

19:55 - 21:10 Druhé hlasování 16

Jediné hlasování 16

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím  - Doporučení: Andreas Schieder,
Christophe Hansen (A9-0128/2021) 16

Konečné hlasování 16

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím - Návrhy usnesení 16

Rozhodnutí o udělení absolutoria 16

52 rozhodnutí o udělení absolutoria 16

Hlasování o pozměňovacích návrzích 16

Ochrana půdy 16

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři 17

První soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria 17

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu 17

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu 17

20:30 - 23:30 Rozpravy 17

Záchrana letní turistické sezóny – podpora EU pro odvětví pohostinství - Prohlášení Rady a Komise 17

Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro Kosmický program
  - Doporučení pro druhé čtení: Massimiliano Salini (A9-0141/2021) 17

Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast
rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027
  - Doporučení pro druhé čtení: Brando Benifei (A9-0142/2021) 17

Středa 28. dubna 2021 18

09:00  Oznámení výsledků 18

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků) 18

Společná rozprava - Digitální zelený certifikát 18

Digitální zelený certifikát – občané EU  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar 18

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar 18

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost - Prohlášení Rady a Komise 18
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Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné
evropské zdanění digitální ekonomiky  - Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021) 18

13:00 - 14:15 První hlasování 19

Hlasování o pozměňovacích návrzích 19

Digitální zelený certifikát – občané EU 19

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí 19

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD,
daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky 19

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě 19

Druhý soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria 19

Konečná hlasování 19

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři  - Zpráva:
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020) 19

Ochrana půdy - Návrhy usnesení 19

15:00 - 20:00 Rozpravy 19

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v
České republice - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku 19

Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních
parlamentů - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku 19

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 20

Vztahy mezi EU a Indií  - Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021) 20

19:00  Oznámení výsledků 20

19:55 - 21:10 Druhé hlasování 20

Konečná hlasování 20

Digitální zelený certifikát – občané EU  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar 20

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar 20

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné
evropské zdanění digitální ekonomiky  - Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021) 20

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě - Návrhy usnesení 20

Hlasování o pozměňovacích návrzích 20

Vztahy mezi EU a Indií 20

Třetí soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria 21

20:30 - 23:30 Rozpravy 21

Potírání šíření teroristického obsahu online  - Doporučení pro druhé čtení: Patryk Jaki (A9-0133/2021) 21

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě  - Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki
(A9-0045/2021) 21

Evropská záruka pro děti - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000025/2021 - B9-0012/21)  (O-000026/2021 -
B9-0013/21) 21

Čtvrtek 29. dubna 2021 22

09:00  Oznámení výsledků 22
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09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků) 22

Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Monika
Hohlmeier (A9-0126/2021) 22

Evropský obranný fond  - Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) 22

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu) 22

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe 22

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů 22

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela 23

09:45 - 11:00 První hlasování 23

Hlasování o pozměňovacích návrzích 23

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe 23

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů 23

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela 23

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 23

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v
České republice 23

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii 23

Evropská záruka pro děti 23

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost 23

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě  - Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki
(A9-0045/2021) 23

Evropský obranný fond  - Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) 23

13:00  Oznámení výsledků 24

13:45 - 15:00 Druhé hlasování 24

Jediné hlasování 24

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru  - Zpráva: Irene
Tinagli (A9-0121/2021) 24

Konečná hlasování 24

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe - Návrhy usnesení 24

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů - Návrhy usnesení 24

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela - Návrhy
usnesení 24

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022  - Zpráva: Damian Boeselager
(A9-0145/2021) 24

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v
České republice - Návrhy usnesení 24

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii - Návrhy usnesení 24

Evropská záruka pro děti - Návrhy usnesení 25

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost - Návrhy usnesení 25

Vztahy mezi EU a Indií  - Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021) 25

Konečná hlasování o usneseních o udělení absolutoria 25

52 usnesení o udělení absolutoria 25

14:30 - 16:30 Rozpravy 25

Program Digitální Evropa  - Doporučení pro druhé čtení: Valter Flego (A9-0119/2021) 25

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027  - Doporučení pro
druhé čtení: Nils Torvalds (A9-0130/2021) 25
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16:30  Oznámení výsledků 25

Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 27

Lhůty pro předložení 30



Pondělí 26. dubna 2021

 

 

17:00 - 21:30     Rozpravy

 
Společná rozprava - Závěry zasedání Evropské rady a výsledky setkání EU–Turecko

 
Konec společné rozpravy
 
Společná rozprava - Výzkum a inovace
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17:00 - 21:30 Rozpravy

18:30 - 19:45 Hlasování

22:00 - 23:30 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

91 • Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2021/2599(RSP)]

175 • Vysledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast
a šíření výsledků

Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a
inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují
nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

80 À« • Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace
Horizont Evropa

Zpráva: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se
provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

65 À«««I • Evropský inovační a technologický institut

Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a
technologickém institutu (přepracované znění)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



 
Konec společné rozpravy

 

18:30 - 19:45     Hlasování
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66 À«««I • Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického
institutu

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém
programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na
období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

56 À«««I • Mechanismus civilní ochrany Unie

Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č.
1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 14/09/2020, hlasování: 16/09/2020)

47 • Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

188 • Tajné hlasování

Imunity

147 - Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity

Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity

[2020/2271(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

148 - Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

[2020/2224(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

187 - Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

[2020/2240(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

186 - Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

[2020/2219(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti
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194 • Jediná hlasování

19 ««« - Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku
vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Doporučení: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi
Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu
(GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v
důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

22 ««« - Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras

Doporučení: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a
Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky
vstupujícími na území Evropské unie

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

81 - Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti
silničního provozu

Zpráva: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti
silničního provozu

[2019/2205(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

77 - Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 podle čl. 227
odst. 2 jednacího řádu

Návrh usnesení

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

201 • Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

202 • Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Zpráva: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

204 • Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch



22:00 - 23:30     Rozpravy
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30 À • Ochrana půdy

Otázky k ústnímu zodpovězení

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Ochrana půdy

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Ochrana půdy

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve
Středozemním moři

Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán
řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění
nařízení (ES) 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU)
2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Výbor pro rybolov



Úterý 27. dubna 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 14:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)
 
Společná rozprava - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným

královstvím

 
Konec společné rozpravy

 

13:00 - 14:15     První hlasování
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09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 14:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

13:00 - 14:15 První hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

19:55 - 21:10 Druhé hlasování

20:30 - 23:30 Rozpravy

238 ««« • Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Doporučení: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné
straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a
Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního
Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
jménem Unie

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro mezinárodní obchod

241 À • Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2658(RSP)]

190 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

244 • Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Návrhy usnesení
[2021/2658(RSP)]

152 À«««II - Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků

Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021)

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
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245 • Jediné hlasování

80 À« - Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

Zpráva: Christian Ehler (A9-0118/2021)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

197 • Hlasování o předběžných dohodách

65 À«««I - Evropský inovační a technologický institut

Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

66 À«««I - Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

56 À«««I - Mechanismus civilní ochrany Unie

Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 14/09/2020, hlasování: 16/09/2020)

191 • Konečná hlasování

23 À - Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody
o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti
lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

75 À - Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Zpráva: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a
Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti

[2020/2272(ACI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

87 À - Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021)

Zpráva o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

[2019/2193(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

15:00 - 20:00     Rozpravy
 
Společná rozprava - Udělení absolutoria za rok 2019 (52 zpráv)
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167 À - Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu

B9-0223/2021

[2021/2590(RPS)]

168 À - Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu

B9-0222/2021

[2021/2608(RPS)]

90 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné
agentury

Zpráva: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

92 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament

[COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

93 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a
Rada

Zpráva: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

94 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Evropské unie

Zpráva: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie

[COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

95 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

Zpráva: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr

[COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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96 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský
hospodářský a sociální výbor

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

[COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

97 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

Zpráva: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů

[COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

98 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný
ochránce práv

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

[COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

99 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor
ochrany údajů

Zpráva: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

[COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

100 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro
vnější činnost

Zpráva: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

[COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

101 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného
vzdělávání

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj
odborného vzdělávání (Cedefop) (do 20. února 2019: Evropské středisko pro rozvoj
odborného vzdělávání) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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102 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a
pracovních podmínek

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení
životních a pracovních podmínek (Eurofound) (do 20. února 2019: Evropské nadace
pro zlepšení životních a pracovních podmínek) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

103 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
základní práva na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

104 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a
drogovou závislost

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra
pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

105 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní
prostředí na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

106 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (do 20. února 2019: Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

107 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce
Evropské unie

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro
instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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108 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé
přípravky na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

109 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční
spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční
spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

110 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného
vzdělávání na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

111 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní
bezpečnost na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

112 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost
letectví

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

113 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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114 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

115 À • Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro
kybernetickou bezpečnost)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění agentury ENISA (Agentura Evropské unie
pro kybernetickou bezpečnost) (do 27. června 2019: Agentura Evropské unie pro
bezpečnost sítí a informací (ENISA)) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

116 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
železnice (ERA) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

117 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a
výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

118 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní
stráž

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a
pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

119 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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120 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu
rybolovu na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

121 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické
látky na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

122 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

123 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v
oblasti prosazování práva (Europol)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

124 À • Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost
žen a mužů na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

125 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro
bankovnictví na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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126 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

127 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné
papíry a trhy na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

128 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci
energetických regulačních orgánů

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro
spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

129 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad
BEREC) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

130 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a
technologického institutu na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

131 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro
otázky azylu na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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132 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-
LISA)

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro
provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a
práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

133 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj
energie z jaderné syntézy

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro
ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

134 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

135 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

136 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na
biotechnologiích

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl
založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

137 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní
léčiva 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro
inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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138 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové
články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

139 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

140 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na
rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

141 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a
jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019

[COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

142 À • Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový
rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na
rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

[COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

172 À«««II • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc
propuštěným pracovníkům (EFG) a o zrušení nařízení (EU) č. 1309/2013

[05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

19:00      Oznámení výsledků

 

19:55 - 21:10     Druhé hlasování

16 16Úterý 27. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

170 À«««II • Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č.
390/2014

[06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

171 À«««II • Program Spravedlnost na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č.
1382/2013

[06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

242 • Jediné hlasování

238 ««« - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Doporučení: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro mezinárodní obchod

243 • Konečné hlasování

241 À - Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Návrhy usnesení

B9-0225/2021

[2021/2658(RSP)]

210 • Rozhodnutí o udělení absolutoria

211 • 52 rozhodnutí o udělení absolutoria

192 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

212 • Ochrana půdy

Návrhy usnesení
[2021/2548(RSP)]



 

20:30 - 23:30     Rozpravy

17 17Úterý 27. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

227 • Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
[2019/0272(COD)]
Výbor pro rybolov

233 • První soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

256 • Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu

257 • Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu

236 • Záchrana letní turistické sezóny – podpora EU pro odvětví pohostinství

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2653(RSP)]

174 À«««II • Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro
Kosmický program

Doporučení pro druhé čtení: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura
Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č.
1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU

[14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

173 À«««II • Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a
středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou
statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost
podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a
pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č.
99/2013, (EU) č. 1287/2014, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014

[14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů



Středa 28. dubna 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)
 
Společná rozprava - Digitální zelený certifikát

 
Konec společné rozpravy

18 18Středa 28. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

13:00 - 14:15 První hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

19:55 - 21:10 Druhé hlasování

20:30 - 23:30 Rozpravy

156 À«««I • Digitální zelený certifikát – občané EU

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

157 À«««I • Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

237 À • Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2654(RSP)]

79 À • Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních
společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních
společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

[2021/2010(INI)]

Hospodářský a měnový výbor



13:00 - 14:15     První hlasování

 

15:00 - 20:00     Rozpravy

19 19Středa 28. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

163 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

164 • Digitální zelený certifikát – občané EU

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

165 • Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdanění digitální ekonomiky: jednání
OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

166 • Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě

Návrhy usnesení
[2021/2611(RSP)]

235 • Druhý soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

234 • Konečná hlasování

63 À«««I - Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Výbor pro rybolov

30 À - Ochrana půdy

Návrhy usnesení

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských
hranicích a ruský útok v České republice

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2021/2642(RSP)]

179 À • Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a
poslancům vnitrostátních parlamentů

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2021/2644(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání



 

19:00      Oznámení výsledků

 

19:55 - 21:10     Druhé hlasování

20 20Středa 28. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

178 À • Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2021/2643(RSP)]

162 À • Vztahy mezi EU a Indií

Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise,
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se
vztahů mezi EU a Indií

[2021/2023(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

169 • Konečná hlasování

156 À«««I - Digitální zelený certifikát – občané EU

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

157 À«««I - Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

79 À - Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné
evropské zdanění digitální ekonomiky

Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

155 À - Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě

Návrhy usnesení

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Rozprava: 25/03/2021)

225 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

226 • Vztahy mezi EU a Indií

Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Výbor pro zahraniční věci



 

20:30 - 23:30     Rozpravy

21 21Středa 28. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

248 • Třetí soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

154 À«««II • Potírání šíření teroristického obsahu online

Doporučení pro druhé čtení: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

60 À«««II • Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
(přepracované znění)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

176 À • Evropská záruka pro děti

Otázky k ústnímu zodpovězení

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada
Evropská záruka pro děti

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Evropská záruka pro děti

[2021/2605(RSP)]



Čtvrtek 29. dubna 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

22 22Čtvrtek 29. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

09:45 - 11:00 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

13:45 - 15:00 Druhé hlasování

14:30 - 16:30 Rozpravy

16:30 Oznámení výsledků

149 À«««II • Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje
nařízení (EU) č. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

153 À«««II • Evropský obranný fond

Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU)
2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

183 À • Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

B9-0238/2021, Společný návrh usnesení B9-0239/2021, B9-0239/2021,
B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Společný návrh usnesení B9-0244/2021, B9-0244/2021, Společný návrh usnesení
B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021,
B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     První hlasování

23 23Čtvrtek 29. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

185 À • Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a
Šafkata Emmanuela

B9-0253/2021, Společný návrh usnesení B9-0254/2021, B9-0254/2021,
B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

216 • Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení
[2021/2646(RSP)]

218 • Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Návrhy usnesení
[2021/2647(RSP)]

181 • Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Zpráva: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Rozpočtový výbor

219 • Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský
útok v České republice

Návrhy usnesení
[2021/2642(RSP)]

220 • Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení
[2021/2643(RSP)]

221 • Evropská záruka pro děti

Návrhy usnesení
[2021/2605(RSP)]

240 • Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Návrhy usnesení
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

153 À«««II - Evropský obranný fond

Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



13:00      Oznámení výsledků

 

13:45 - 15:00     Druhé hlasování

24 24Čtvrtek 29. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

246 • Jediné hlasování

160 « - Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti
spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

182 • Konečná hlasování

183 À - Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení

B9-0238/2021, Společný návrh usnesení B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0244/2021, B9-0244/2021, Společný návrh usnesení B9-0245/2021,
B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Návrhy usnesení

B9-0253/2021, Společný návrh usnesení B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Zpráva: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský
parlament

[2020/2264(BUI)]

Rozpočtový výbor

177 À - Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský
útok v České republice

Návrhy usnesení

B9-0235/2021, Společný návrh usnesení B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021,
B9-0251/2021, B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021,
B9-0231/2021, B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Rozpravy

 

16:30      Oznámení výsledků

25 25Čtvrtek 29. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

176 À - Evropská záruka pro děti

Návrhy usnesení

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Návrhy usnesení

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Vztahy mezi EU a Indií

Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

223 • Konečná hlasování o usneseních o udělení absolutoria

224 • 52 usnesení o udělení absolutoria

150 À«««II • Program Digitální Evropa

Doporučení pro druhé čtení: Valter Flego (A9-0119/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU)
2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

151 À«««II • Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období
2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o
zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

26 26

690.962/OJ 690.962/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 26. dubna 2021

 

17:00 - 21:30

 

22:00 - 23:30

 

 

Úterý 27. dubna 2021

 

09:00 - 14:00

 

15:00 - 20:00

 

27 27Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

690.962/OJ 690.962/OJ

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Zpravodajové (4 x 1 min) :4 min

Poslanci :105 min

PPE : 24 min, S&D : 20 min 30, Renew : 14 min, ID : 11 min 30, Verts/ALE : 11 min, ECR : 10 min, The Left
: 7 min, NI : 7 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodaj :6 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :31 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, Renew : 4 min, ID : 3 min 30, Verts/ALE : 3 min 30, ECR : 3 min 30, The Left :
3 min, NI : 3 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :195 min

PPE : 46 min 30, S&D : 39 min, Renew : 26 min 30, ID : 21 min, Verts/ALE : 20 min 30, ECR : 18 min, The
Left : 12 min, NI : 11 min 30

Předseda Účetního dvora :5 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (13 x 6 min) :78 min

Zpravodajové (15 x 1 min) :15 min

Poslanci :90 min

PPE : 20 min 30, S&D : 17 min 30, Renew : 12 min, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min 30, ECR : 8 min 30, The
Left : 6 min, NI : 6 min



20:30 - 23:30

 

 

Středa 28. dubna 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:30

 

28 28Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

690.962/OJ 690.962/OJ

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :90 min

PPE : 20 min 30, S&D : 17 min 30, Renew : 12 min, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min 30, ECR : 8 min 30, The
Left : 6 min, NI : 6 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Zpravodajové (2 x 1 min) :2 min

Poslanci :135 min

PPE : 31 min 30, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, ID : 14 min 30, Verts/ALE : 14 min 30, ECR : 12 min
30, The Left : 8 min 30, NI : 8 min 30

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Zpravodaj :6 min

Poslanci :179 min 30

PPE : 42 min 30, S&D : 36 min, Renew : 24 min 30, ID : 19 min, Verts/ALE : 19 min, ECR : 16 min 30, The
Left : 11 min, NI : 11 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :90 min

PPE : 20 min 30, S&D : 17 min 30, Renew : 12 min, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min 30, ECR : 8 min 30, The
Left : 6 min, NI : 6 min



Čtvrtek 29. dubna 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

29 29Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

690.962/OJ 690.962/OJ

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 144) :1 min

Poslanci :121 min

PPE : 28 min, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, ID : 13 min, Verts/ALE : 13 min, ECR : 11 min 30, The
Left : 8 min, NI : 7 min 30

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :60 min

PPE : 13 min, S&D : 11 min, Renew : 8 min, ID : 6 min 30, Verts/ALE : 6 min 30, ECR : 6 min, The Left : 4
min 30, NI : 4 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 26. dubna 2021

 

 

Úterý 27. dubna 2021

 

30 30Lhůty pro předložení

690.962/OJ 690.962/OJ

152 À • Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků  -
Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

80 À • Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  -
Zpráva: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

65 À • Evropský inovační a technologický institut  - Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

66 À • Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu  - Zpráva: Maria da
Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

56 À • Mechanismus civilní ochrany Unie  - Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

30 À • Ochrana půdy - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000024/2021 - B9-0011/21)  (O-000023/2021 -
B9-0010/21)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 22. dubna, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 19:00

63 À • Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři  -
Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pátek 23. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

241 À • Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Čtvrtek 22. dubna, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 19:00

23 À • Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)  - Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00



31 31Lhůty pro předložení

690.962/OJ 690.962/OJ

75 À • Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti  - Zpráva: Danuta Maria Hübner
(A9-0123/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

87 À • Účinnější a ekologičtější námořní doprava  - Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

167 À • Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu

- Pozměňovací návrhy Pátek 23. dubna, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 16:00

168 À • Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu

- Pozměňovací návrhy Pátek 23. dubna, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 16:00

90 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury  - Zpráva: Joachim
Kuhs (A9-0117/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

92 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament  - Zpráva: Petri Sarvamaa
(A9-0044/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

93 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada  - Zpráva: Pascal
Durand (A9-0056/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

94 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie  - Zpráva: Ramona
Strugariu (A9-0064/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

95 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr  - Zpráva: Martina Dlabajová
(A9-0059/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

96 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor  -
Zpráva: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

97 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů  - Zpráva: Alin Mituța
(A9-0055/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00



32 32Lhůty pro předložení

690.962/OJ 690.962/OJ

98 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv  - Zpráva:
Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

99 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů  - Zpráva:
Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

100 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost  - Zpráva:
Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

101 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

102 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek  -
Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

103 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

104 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost  -
Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

105 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

106 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  - Zpráva:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

107 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

108 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00



33 33Lhůty pro předložení

690.962/OJ 690.962/OJ

109 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
(Eurojust)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

110 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0089/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

111 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0099/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

112 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

113 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

114 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0104/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

115 À • Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou
bezpečnost)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

116 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0077/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

117 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování
práva (CEPOL)  - Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

118 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0081/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

119 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0074/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00
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120 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0092/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

121 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

122 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0088/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

123 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
(Europol)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

124 À • Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů   - Zpráva: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0072/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

125 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0091/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

126 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění  -
Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

127 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0093/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

128 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních
orgánů  - Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

129 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)  - Zpráva: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

130 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0076/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00
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131 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu  - Zpráva: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0068/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

132 À • Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

133 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
- Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

134 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

135 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2  - Zpráva: Ryszard Czarnecki
(A9-0109/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

136 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích  - Zpráva:
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

137 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0113/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

138 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0107/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

139 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

140 À • Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

141 À • Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF  - Zpráva: Ryszard
Czarnecki (A9-0095/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00



 

Středa 28. dubna 2021

 

36 36Lhůty pro předložení

690.962/OJ 690.962/OJ

142 À • Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost,
finanční řízení a kontrola  - Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

172 À • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení:
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

170 À • Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Alice
Kuhnke (A9-0144/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

171 À • Program Spravedlnost na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Heidi Hautala, Katarina
Barley (A9-0146/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

174 À • Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro Kosmický program
  - Doporučení pro druhé čtení: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

173 À • Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro
oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) na období
2021–2027
  - Doporučení pro druhé čtení: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

156 À • Digitální zelený certifikát – občané EU  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pondělí 26. dubna, 17:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 16:00

157 À • Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pondělí 26. dubna, 17:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 16:00

237 À • Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 26. dubna, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 28. dubna, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 28. dubna, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

79 À • Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné
evropské zdanění digitální ekonomiky  - Zpráva: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Pondělí 26. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00
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177 À • Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský
útok v České republice - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 26. dubna, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 28. dubna, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 28. dubna, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

179 À • Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům
vnitrostátních parlamentů - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 12. května, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 17. května, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 17. května, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 17. května, 19:00

178 À • Páté výročí mírové dohody v Kolumbii - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 26. dubna, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 28. dubna, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 28. dubna, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

162 À • Vztahy mezi EU a Indií  - Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- Pozměňovací návrhy Pátek 23. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 12:00

155 À • Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 21. dubna, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 12:00

154 À • Potírání šíření teroristického obsahu online  - Doporučení pro druhé čtení: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

60 À • Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě  - Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki
(A9-0045/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

176 À • Evropská záruka pro děti - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000025/2021 - B9-0012/21)  (O-000026/2021 -
B9-0013/21)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 22. dubna, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 26. dubna, 19:00



Čtvrtek 29. dubna 2021
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149 À • Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Monika
Hohlmeier (A9-0126/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

153 À • Evropský obranný fond  - Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

183 À • Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 26. dubna, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

184 À • Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 26. dubna, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

185 À • Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 26. dubna, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 28. dubna, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 28. dubna, 19:00

34 À • Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022  - Zpráva: Damian Boeselager
(A9-0145/2021)

- Pozměňovací návrhy Úterý 27. dubna, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 27. dubna, 19:00

150 À • Program Digitální Evropa  - Doporučení pro druhé čtení: Valter Flego (A9-0119/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00

151 À • Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027  - Doporučení pro
druhé čtení: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. dubna, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 23. dubna, 12:00
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