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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

À = Lehoty    ´ = Lehoty na požiadanie    6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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pondelok 26. apríla 2021 1

17.00 – 21.30 h Rozpravy 1

Pokračovanie schôdze a program práce 1

Spoločná rozprava - Závery Európskej rady a výsledok stretnutia EÚ a Turecka 1

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 - Vyhlásenia Európskej rady a Komisie 1

Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla - Vyhlásenia Európskej
rady a Komisie 1

Spoločná rozprava - Výskum a inovácia 1

Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia  - Odporúčanie do
druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021) 1

Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a
inováciu  - Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021) 1

Európsky inovačný a technologický inštitút  - Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020) 2

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu  - Správa: Maria da
Graça Carvalho (A9-0121/2020) 2

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany  - Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 2

18.30 – 19.45 h Hlasovanie 2

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

Tajné hlasovanie 2

Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana  - Správa: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) 2

Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského  - Správa: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) 2

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa  - Správa: Marie Toussaint (A9-0136/2021) 3

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa  - Správa: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) 3

Jediné hlasovania 3

Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine
CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie  - Odporúčanie:
Jörgen Warborn (A9-0035/2021) 3

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom  - Odporúčanie: Karin Karlsbro (A9-0053/2021) 3

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave
vozidiel  - Správa: Benoît Lutgen (A9-0028/2021) 3

Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa článku 227
ods. 2 - Návrh uznesenia 3

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 3

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie) 3

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti 4

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava 4

22.00 – 23.30 h Rozpravy 4

Ochrana pôdy - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000024/2021 - B9-0011/21)  (O-000023/2021 -
B9-0010/21) 4

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori  - Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020) 4

utorok 27. apríla 2021 5
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov 5

09.00 – 14.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov) 5

Spoločná rozprava - Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 5

Dohoda o obchodea spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom  - Odporúčanie: Andreas Schieder,
Christophe Hansen (A9-0128/2021) 5

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Vyhlásenia Rady a Komisie 5

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie 5

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 5

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 5

Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia  - Odporúčanie do druhého
čítania: Dan Nica (A9-0122/2021) 5

Jediné hlasovanie 6

Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu
- Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021) 6

Hlasovanie o predbežných dohodách 6

Európsky inovačný a technologický inštitút  - Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020) 6

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu  - Správa: Maria da
Graça Carvalho (A9-0121/2020) 6

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany  - Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 6

Záverečné hlasovanie 6

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)  - Správa: Karin Karlsbro
(A9-0054/2021) 6

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti  - Správa: Danuta Maria Hübner
(A9-0123/2021) 6

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava  - Správa: Karima Delli (A9-0029/2021) 6

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane
lufenurónu 7

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane
flonikamidu 7

15.00 – 20.00 h Rozpravy 7

Spoločná rozprava - Absolutórium za rok 2019 (52 správ) 7

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry  - Správa: Joachim
Kuhs (A9-0117/2021) 7

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament  - Správa: Petri Sarvamaa
(A9-0044/2021) 7

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada  - Správa: Pascal Durand
(A9-0056/2021) 7

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie  - Správa: Ramona
Strugariu (A9-0064/2021) 7

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov  - Správa: Martina Dlabajová
(A9-0059/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor  - Správa:
Olivier Chastel (A9-0057/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov  - Správa: Alin Mituța
(A9-0055/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman  - Správa: Olivier Chastel
(A9-0065/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov  -
Správa: Alin Mituța (A9-0067/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť  - Správa:
Alin Mituța (A9-0063/2021) 8

Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)  - Správa:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021) 9

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
(Eurofound)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021) 9
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Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021) 9

Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
- Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021) 9

Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021) 9

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)  -
Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021) 9

Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0084/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
(Eurojust)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0089/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0099/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0070/2021) 10

Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0077/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
(CEPOL)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021) 11

Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0074/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0092/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0088/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
(Europol)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)  - Správa: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0072/2021) 12

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0091/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
(EIOPA)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0093/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky (ACER)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
- Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0076/2021) 13

Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)  - Správa: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0068/2021) 14

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných
systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0098/2021) 14

Absolutórium za rok 2019: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021) 14
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Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021) 14

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie (ČISTÉ NEBO)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021) 14

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
(BBI)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021) 14

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0113/2021) 15

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0107/2021) 15

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0111/2021) 15

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021) 15

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0095/2021) 15

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť,
finančné riadenie a kontrola  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021) 15

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Vilija
Blinkevičiūtė (A9-0140/2021) 16

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Alice Kuhnke
(A9-0144/2021) 16

Program Spravodlivosť 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Heidi Hautala, Katarina Barley
(A9-0146/2021) 16

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov 16

19.55 – 21.10 h Druhé hlasovanie 16

Jediné hlasovanie 16

Dohoda o obchodea spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom  - Odporúčanie: Andreas Schieder,
Christophe Hansen (A9-0128/2021) 16

Záverečné hlasovanie 16

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Návrhy uznesenia 16

Rozhodnutia o absolutóriu 16

52 rozhodnutí o absolutóriu 16

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 17

Ochrana pôdy 17

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori 17

Prvý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu 17

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane
lufenurónu 17

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane
flonikamidu 17

20.30 – 23.30 h Rozpravy 17

Záchrana letnej turistickej sezóny – podpora EÚ pre odvetvie stravovacích a ubytovacích služieb -
Vyhlásenia Rady a Komisie 17

Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program  - Odporúčanie
do druhého čítania: Massimiliano Salini (A9-0141/2021) 17

Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a
európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Brando
Benifei (A9-0142/2021) 17

streda 28. apríla 2021 18
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov 18

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov) 18

Spoločná rozprava - Digitálne zelené osvedčenie 18

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie  - Správa: Juan Fernando López Aguilar 18

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín  - Správa: Juan Fernando López Aguilar 18

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť - Vyhlásenia Rady a Komisie 18

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a
prípadná európska digitálna daň  - Správa: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021) 18

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie 19

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 19

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie 19

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín 19

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdaňovanie digitálneho hospodárstva:
rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň 19

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte 19

Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu 19

Záverečné hlasovanie 19

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori  - Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020) 19

Ochrana pôdy - Návrhy uznesenia 19

15.00 – 20.00 h Rozpravy 19

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v
Českej republike - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku 19

Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov -
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 19

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 20

Vzťahy medzi EÚ a Indiou  - Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021) 20

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov 20

19.55 – 21.10 h Druhé hlasovanie 20

Záverečné hlasovanie 20

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie  - Správa: Juan Fernando López Aguilar 20

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín  - Správa: Juan Fernando López Aguilar 20

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a
prípadná európska digitálna daň  - Správa: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021) 20

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte - Návrhy uznesenia 20

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 20

Vzťahy medzi EÚ a Indiou 20

Tretí súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu 21

20.30 – 23.30 h Rozpravy 21

Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online  - Odporúčanie do druhého čítania: Patryk Jaki
(A9-0133/2021) 21

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave  - Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław
Liberadzki (A9-0045/2021) 21

Európska záruka pre deti - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000025/2021 - B9-0012/21)  (O-000026/2021 -
B9-0013/21) 21
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štvrtok 29. apríla 2021 22

09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov 22

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov) 22

Program EÚ pre boj proti podvodom  - Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021) 22

Európsky obranný fond  - Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) 22

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144) 22

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike 22

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov 22

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela 23

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie 23

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 23

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike 23

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov 23

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela 23

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament 23

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v
Českej republike 23

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii 23

Európska záruka pre deti 23

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť 23

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave  - Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław
Liberadzki (A9-0045/2021) 23

Európsky obranný fond  - Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) 23

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov 24

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie 24

Jediné hlasovanie 24

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických registrov  - Správa: Irene
Tinagli (A9-0121/2021) 24

Záverečné hlasovanie 24

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike - Návrhy uznesenia 24

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov - Návrhy uznesenia 24

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela - Návrhy uznesenia 24

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament  - Správa: Damian Boeselager
(A9-0145/2021) 24

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v
Českej republike - Návrhy uznesenia 24

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii - Návrhy uznesenia 24

Európska záruka pre deti - Návrhy uznesenia 25

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť - Návrhy uznesenia 25

Vzťahy medzi EÚ a Indiou  - Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021) 25

Záverečné hlasovanie o uzneseniach o absolutóriu 25

52 uznesení o absolutóriu 25
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14.30 – 16.30 h Rozpravy 25

Program Digitálna Európa   - Odporúčanie do druhého čítania: Valter Flego (A9-0119/2021) 25

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Nils
Torvalds (A9-0130/2021) 25

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov 25

Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 27

Lehoty 30



pondelok 26. apríla 2021

 

 

17.00 – 21.30 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Závery Európskej rady a výsledok stretnutia EÚ a Turecka 

 
Koniec spoločnej rozpravy
 
Spoločná rozprava - Výskum a inovácia
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17.00 – 21.30 h Rozpravy

18.30 – 19.45 h Hlasovanie

22.00 – 23.30 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

91 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2021/2599(RSP)]

175 • Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a
šírenia

Odporúčanie do druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021)

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely
prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont
Európa –rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a
šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

80 À« • Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový
program pre výskum a inováciu

Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na
vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a
inovácie

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

18.30 – 19.45 h     Hlasovanie
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65 À«««I • Európsky inovačný a technologický inštitút

Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom
a technologickom inštitúte (prepracované znenie)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

66 À«««I • Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického
inštitútu

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

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom
inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na
roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

56 À«««I • Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie
č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

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

188 • Tajné hlasovanie

Imunity

147 - Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana

Správa: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Filipa De Mana imunity

[2020/2271(IMM)]

Výbor pre právne veci

148 - Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského

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

Správa o žiadosti o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity

[2020/2224(IMM)]

Výbor pre právne veci
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187 - Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

Správa: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

[2020/2240(IMM)]

Výbor pre právne veci

186 - Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

Správa: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

[2020/2219(IMM)]

Výbor pre právne veci

194 • Jediné hlasovania

19 ««« - Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine
CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Odporúčanie: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny
listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v
listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

22 ««« - Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom

Odporúčanie: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou
úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s
výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

81 - Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom
stave vozidiel

Správa: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave
vozidiel

[2019/2205(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

77 - Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa
článku 227 ods. 2

Návrh uznesenia

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

201 • Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

Správa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod



 

22.00 – 23.30 h     Rozpravy
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202 • Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

Správa: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Výbor pre ústavné veci

204 • Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

Správa: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

30 À • Ochrana pôdy

Otázky na ústne zodpovedanie

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Ochrana pôdy

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Ochrana pôdy

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti
Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického
oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ)
2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627

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

Výbor pre rybárstvo



utorok 27. apríla 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 14.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
 
Spoločná rozprava - Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným

kráľovstvom

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

13.00 – 14.15 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 14.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

19.55 – 21.10 h Druhé hlasovanie

20.30 – 23.30 h Rozpravy

238 ««« • Dohoda o obchodea spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

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

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode
a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú
energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu
utajovaných skutočností

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

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre medzinárodný obchod

241 À • Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2658(RSP)]

190 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

244 • Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Návrhy uznesenia
[2021/2658(RSP)]

152 À«««II - Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia

Odporúčanie do druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
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245 • Jediné hlasovanie

80 À« - Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a
inováciu

Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

197 • Hlasovanie o predbežných dohodách

65 À«««I - Európsky inovačný a technologický inštitút

Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

66 À«««I - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu

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

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

56 À«««I - Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

191 • Záverečné hlasovanie

23 À - Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

Správa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o
partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom
hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

75 À - Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

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

Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a
Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti

[2020/2272(ACI)]

Výbor pre ústavné veci

87 À - Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

Správa: Karima Delli (A9-0029/2021)

Správa o technických a prevádzkových opatreniach pre efektívnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu

[2019/2193(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy
 
Spoločná rozprava - Absolutórium za rok 2019 (52 správ) 

7 7utorok 27. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

167 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane lufenurónu

B9-0223/2021

[2021/2590(RPS)]

168 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane flonikamidu

B9-0222/2021

[2021/2608(RPS)]

90 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné
agentúry

Správa: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

92 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel I – Európsky parlament

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

93 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

Správa: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

94 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej
únie

Správa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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95 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

Správa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel V – Dvor audítorov

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

96 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a
sociálny výbor

Správa: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

97 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov

Správa: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

98 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

Správa: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel VIII – Európsky ombudsman

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

99 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník
pre ochranu údajov

Správa: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

100 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre
vonkajšiu činnosť

Správa: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový
rok 2019, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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101 À • Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného
vzdelávania (Cedefop)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného
vzdelávania (Cedefop) (do 20. februára 2019: Európske stredisko pre rozvoj
odborného vzdelávania) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

102 À • Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a
pracovných podmienok (Eurofound)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie
životných a pracovných podmienok (Eurofound) (do 20. februára 2019: Európska
nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) za rozpočtový rok
2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

103 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné
práva za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

104 À • Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a
drogovú závislosť (EMCDDA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre
drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

105 À • Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

106 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci (EU-OSHA)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (do 20. februára 2019: Európska agentúra pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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107 À • Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
(CdT)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány
Európskej únie za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

108 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový
rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

109 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v
trestných veciach (Eurojust)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú
spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

110 À • Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie
za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

111 À • Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej
agentúry za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

112 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť
letectva za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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113 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín
za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

114 À • Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
(ECDC)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a
kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

115 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú
bezpečnosť (ENISA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúry ENISA (Agentúry Európskej únie
pre kybernetickú bezpečnosť) (pred 27. júnom 2019: Európskej agentúry pre
bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

116 À • Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie
(ERA) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

117 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v
oblasti presadzovania práva (CEPOL)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú
prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

118 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú
stráž (Frontex)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a
pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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119 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

120 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva
za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

121 À • Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

122 À • Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

123 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti
presadzovania práva (Europol)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v
oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

124 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu



13 13utorok 27. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

125 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

126 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov (EIOPA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a
dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

127 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a
trhy za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

128 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky (do 4. júla 2019: Agentúra pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

129 À • Absolutórium za rok 2019: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre
elektronické komunikácie (BEREC)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC
(Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

130 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického
inštitútu za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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131 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

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

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

132 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie
rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a
spravodlivosti (eu-LISA)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové
riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a
spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

133 À • Absolutórium za rok 2019: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej
syntézy (ITER)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER
a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

134 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky
(SESAR)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový
rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

135 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie
(ČISTÉ NEBO)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

136 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia
využívajúce biologické materiály (BBI)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné
odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu
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137 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
(IIL2)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre
inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

138 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a
vodík 2 za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

139 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za
rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

140 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový
rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

141 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho
Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2019

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

142 À • Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový
rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok
2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu



 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

19.55 – 21.10 h     Druhé hlasovanie

16 16utorok 27. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

172 À«««II • Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na
pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 1309/2013

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

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

170 À«««II • Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a
hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a
nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

171 À«««II • Program Spravodlivosť 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje
nariadenie (EÚ) č. 1382/2013

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

Výbor pre právne veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

242 • Jediné hlasovanie

238 ««« - Dohoda o obchodea spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

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

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

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre medzinárodný obchod

243 • Záverečné hlasovanie

241 À - Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Návrhy uznesenia

B9-0225/2021

[2021/2658(RSP)]

210 • Rozhodnutia o absolutóriu

211 • 52 rozhodnutí o absolutóriu



 

20.30 – 23.30 h     Rozpravy

17 17utorok 27. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

192 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

212 • Ochrana pôdy

Návrhy uznesenia
[2021/2548(RSP)]

227 • Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
[2019/0272(COD)]
Výbor pre rybárstvo

233 • Prvý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

256 • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane lufenurónu

257 • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane flonikamidu

236 • Záchrana letnej turistickej sezóny – podpora EÚ pre odvetvie stravovacích a
ubytovacích služieb

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2653(RSP)]

174 À«««II • Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny
program

Odporúčanie do druhého čítania: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č.
912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

173 À«««II • Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat,
potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh,
konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín,
zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) a ktorým sa
zrušujú nariadenia (EÚ) č. 99/2013, (EÚ) č. 1287/2013, (EÚ) č. 254/2014 a (EÚ) č.
652/2014

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

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa



streda 28. apríla 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
 
Spoločná rozprava - Digitálne zelené osvedčenie

 
Koniec spoločnej rozpravy

18 18streda 28. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

19.55 – 21.10 h Druhé hlasovanie

20.30 – 23.30 h Rozpravy

156 À«««I • Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

157 À«««I • Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

237 À • Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2654(RSP)]

79 À • Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia
digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

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

Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia
digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

[2021/2010(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



13.00 – 14.15 h     Prvé hlasovanie

 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy

19 19streda 28. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

163 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

164 • Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

165 • Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdaňovanie digitálneho hospodárstva:
rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

166 • Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrhy uznesenia
[2021/2611(RSP)]

235 • Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

234 • Záverečné hlasovanie

63 À«««I - Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

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

Výbor pre rybárstvo

30 À - Ochrana pôdy

Návrhy uznesenia

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských
hraniciach a ruský útok v Českej republike

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

[2021/2642(RSP)]

179 À • Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a
národných parlamentov

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

[2021/2644(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi



 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

19.55 – 21.10 h     Druhé hlasovanie

20 20streda 28. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

178 À • Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

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

[2021/2643(RSP)]

162 À • Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o
vzťahoch medzi EÚ a Indiou

[2021/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

169 • Záverečné hlasovanie

156 À«««I - Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

157 À«««I - Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

79 À - Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a
prípadná európska digitálna daň

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

[2021/2010(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

155 À - Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrhy uznesenia

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Rozprava: 25/03/2021)

225 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

226 • Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Výbor pre zahraničné veci



 

20.30 – 23.30 h     Rozpravy

21 21streda 28. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

248 • Tretí súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

154 À«««II • Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

Odporúčanie do druhého čítania: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o riešení problému šírenia teroristického obsahu online

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

60 À«««II • Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave

Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej
preprave (prepracované znenie)

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

176 À • Európska záruka pre deti

Otázky na ústne zodpovedanie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Európska záruka pre deti

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Európska záruka pre deti

[2021/2605(RSP)]



štvrtok 29. apríla 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

22 22štvrtok 29. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

14.30 – 16.30 h Rozpravy

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

149 À«««II • Program EÚ pre boj proti podvodom

Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom
a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

153 À«««II • Európsky obranný fond

Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

183 À • Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

B9-0238/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0239/2021, B9-0239/2021,
B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Spoločný návrh uznesenia B9-0244/2021, B9-0244/2021, Spoločný návrh uznesenia
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 h     Prvé hlasovanie

23 23štvrtok 29. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

185 À • Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata
Emmanuela

B9-0253/2021, Spoločný návrh uznesenia 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 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

216 • Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Návrhy uznesenia
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Návrhy uznesenia
[2021/2646(RSP)]

218 • Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Návrhy uznesenia
[2021/2647(RSP)]

181 • Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Správa: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Výbor pre rozpočet

219 • Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský
útok v Českej republike

Návrhy uznesenia
[2021/2642(RSP)]

220 • Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Návrhy uznesenia
[2021/2643(RSP)]

221 • Európska záruka pre deti

Návrhy uznesenia
[2021/2605(RSP)]

240 • Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Návrhy uznesenia
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave

Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

153 À«««II - Európsky obranný fond

Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie

24 24štvrtok 29. apríla 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

246 • Jediné hlasovanie

160 « - Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických registrov

Správa: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej
spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

182 • Záverečné hlasovanie

183 À - Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Návrhy uznesenia

B9-0238/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0244/2021, B9-0244/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0245/2021,
B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Návrhy uznesenia

B9-0253/2021, Spoločný návrh uznesenia 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 - Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Správa: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Správa o odhadoch príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020  – Oddiel I – Európsky parlament

[2020/2264(BUI)]

Výbor pre rozpočet

177 À - Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský
útok v Českej republike

Návrhy uznesenia

B9-0235/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021,
B9-0251/2021, B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia 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 h     Rozpravy

 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

25 25štvrtok 29. apríla 2021
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176 À - Európska záruka pre deti

Návrhy uznesenia

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Návrhy uznesenia

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

223 • Záverečné hlasovanie o uzneseniach o absolutóriu

224 • 52 uznesení o absolutóriu

150 À«««II • Program Digitálna Európa

Odporúčanie do druhého čítania: Valter Flego (A9-0119/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje
rozhodnutie (EÚ) 2015/2240

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

151 À«««II • Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program pre životné prostredie a
ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín



 

 
Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 

Lehoty

26 26

690.962/OJ 690.962/OJ



Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 26. apríla 2021

 

17.00 – 21.30 h

 

22.00 – 23.30 h

 

 

utorok 27. apríla 2021

 

09.00 – 14.00 h

 

15.00 – 20.00 h

 

27 27Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

690.962/OJ 690.962/OJ

Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí) :15 min

Komisia (vrátane odpovedí) :30 min

Spravodajcovia (5 x 6 min) :30 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (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 (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajca :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 (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (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

Predseda dvora audítorov :5 min

Rada (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Spravodajcovia (13 x 6 min) :78 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (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 h

 

 

streda 28. apríla 2021

 

09.00 – 13.00 h

 

15.00 – 20.00 h

 

20.30 – 23.30 h

 

28 28Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

690.962/OJ 690.962/OJ

Rada (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :20 min

Spravodajcovia (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 (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Spravodajcovia (3 x 6 min) :18 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (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

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

Komisia (vrátane odpovedí) :5 min

Spravodajca :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 (vrátane odpovedí) :5 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Spravodajcovia (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



štvrtok 29. apríla 2021

 

09.00 – 13.00 h

 

14.30 – 16.30 h

 

29 29Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

690.962/OJ 690.962/OJ

Komisia (vrátane odpovedí) :25 min

Spravodajcovia (2 x 6 min) :12 min

Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku) :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

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Spravodajcovia (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



Lehoty

 
 

pondelok 26. apríla 2021

 

 

utorok 27. apríla 2021

 

30 30Lehoty

690.962/OJ 690.962/OJ

152 À • Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia  - Odporúčanie do
druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

80 À • Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a
inováciu  - Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

65 À • Európsky inovačný a technologický inštitút  - Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

66 À • Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu  - Správa: Maria da
Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

56 À • Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany  - Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

30 À • Ochrana pôdy - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000024/2021 - B9-0011/21)  (O-000023/2021 -
B9-0010/21)

- Návrhy uznesenia štvrtok 22. apríla, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 26. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 19.00 h

63 À • Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu
a v Stredozemnom mori  - Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie piatok 23. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

241 À • Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesenia štvrtok 22. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 26. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 19.00 h

23 À • Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)  - Správa: Karin Karlsbro
(A9-0054/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h
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75 À • Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti  - Správa: Danuta Maria Hübner
(A9-0123/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

87 À • Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava  - Správa: Karima Delli (A9-0029/2021)

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

streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

167 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane lufenurónu

- Pozmeňujúce návrhy piatok 23. apríla, 10.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 16.00 h

168 À • Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky
vrátane flonikamidu

- Pozmeňujúce návrhy piatok 23. apríla, 10.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 16.00 h

90 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry  - Správa: Joachim
Kuhs (A9-0117/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

92 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament  - Správa: Petri Sarvamaa
(A9-0044/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

93 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada  - Správa: Pascal Durand
(A9-0056/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

94 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie  - Správa: Ramona
Strugariu (A9-0064/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

95 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov  - Správa: Martina Dlabajová
(A9-0059/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

96 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor  - Správa:
Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

97 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov  - Správa: Alin Mituța
(A9-0055/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h
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98 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman  - Správa: Olivier Chastel
(A9-0065/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

99 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov  -
Správa: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

100 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť  - Správa:
Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

101 À • Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)  - Správa:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

102 À • Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
(Eurofound)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

103 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

104 À • Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
- Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

105 À • Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

106 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)  -
Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

107 À • Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

108 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h
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109 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
(Eurojust)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

110 À • Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0089/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

111 À • Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0099/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

112 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)  - Správa: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

113 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

114 À • Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

115 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

116 À • Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0077/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

117 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania
práva (CEPOL)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

118 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

119 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0074/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h
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120 À • Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0092/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

121 À • Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

122 À • Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0088/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

123 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
(Europol)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

124 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)  - Správa: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0072/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

125 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0091/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

126 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
(EIOPA)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

127 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0093/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

128 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky (ACER)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

129 À • Absolutórium za rok 2019: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC)  - Správa: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

130 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0076/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h



35 35Lehoty

690.962/OJ 690.962/OJ

131 À • Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)  - Správa: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0068/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

132 À • Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných
systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0098/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

133 À • Absolutórium za rok 2019: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

134 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0106/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

135 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie (ČISTÉ NEBO)  - Správa:
Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

136 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
(BBI)  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

137 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0113/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

138 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)  - Správa: Ryszard
Czarnecki (A9-0107/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

139 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0111/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

140 À • Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

141 À • Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF  - Správa: Ryszard Czarnecki
(A9-0095/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h
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142 À • Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť,
finančné riadenie a kontrola  - Správa: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Pozmeňujúce návrhy streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

172 À • Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027  - Odporúčanie do druhého čítania:
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

170 À • Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Alice
Kuhnke (A9-0144/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

171 À • Program Spravodlivosť 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Heidi Hautala, Katarina Barley
(A9-0146/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

174 À • Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program  -
Odporúčanie do druhého čítania: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

173 À • Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a
európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania: Brando
Benifei (A9-0142/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

156 À • Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie  - Správa: Juan Fernando López Aguilar

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie pondelok 26. apríla, 17.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 16.00 h

157 À • Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín  - Správa: Juan Fernando López Aguilar

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie pondelok 26. apríla, 17.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 16.00 h

237 À • Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrhy uznesenia pondelok 26. apríla, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 28. apríla, 10.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 28. apríla, 11.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

79 À • Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a
prípadná európska digitálna daň  - Správa: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

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

pondelok 26. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h
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177 À • Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok
v Českej republike - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesenia pondelok 26. apríla, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 28. apríla, 10.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 28. apríla, 11.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

179 À • Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných
parlamentov - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesenia streda 12. mája, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 17. mája, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 17. mája, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 17. mája, 19.00 h

178 À • Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii - Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

- Návrhy uznesenia pondelok 26. apríla, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení streda 28. apríla, 10.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení streda 28. apríla, 11.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

162 À • Vzťahy medzi EÚ a Indiou  - Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- Pozmeňujúce návrhy piatok 23. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 12.00 h

155 À • Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte - Návrhy uznesenia

- Návrhy uznesenia streda 21. apríla, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 26. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 12.00 h

154 À • Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online  - Odporúčanie do druhého čítania: Patryk Jaki
(A9-0133/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

60 À • Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave  - Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław
Liberadzki (A9-0045/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

176 À • Európska záruka pre deti - Otázky na ústne zodpovedanie (O-000025/2021 - B9-0012/21)  (O-000026/2021 -
B9-0013/21)

- Návrhy uznesenia štvrtok 22. apríla, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 26. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach pondelok 26. apríla, 19.00 h
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149 À • Program EÚ pre boj proti podvodom  - Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier
(A9-0126/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

153 À • Európsky obranný fond  - Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

183 À • Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 26. apríla, 20.00 h

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

streda 28. apríla, 13.00 h

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

streda 28. apríla, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

184 À • Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 26. apríla, 20.00 h

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

streda 28. apríla, 13.00 h

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

streda 28. apríla, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

185 À • Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 26. apríla, 20.00 h

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

streda 28. apríla, 13.00 h

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

streda 28. apríla, 14.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach streda 28. apríla, 19.00 h

34 À • Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament  - Správa: Damian Boeselager
(A9-0145/2021)

- Pozmeňujúce návrhy utorok 27. apríla, 12.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach utorok 27. apríla, 19.00 h

150 À • Program Digitálna Európa   - Odporúčanie do druhého čítania: Valter Flego (A9-0119/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h

151 À • Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027  - Odporúčanie do druhého čítania:
Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 21. apríla, 13.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach piatok 23. apríla, 12.00 h
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	štvrtok 29. apríla 2021
	09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov
	09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
	Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)

	09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie
	13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov
	13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
	14.30 – 16.30 h     Rozpravy
	16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

	Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)
	pondelok 26. apríla 2021
	17.00 – 21.30 h
	22.00 – 23.30 h

	utorok 27. apríla 2021
	09.00 – 14.00 h
	15.00 – 20.00 h
	20.30 – 23.30 h

	streda 28. apríla 2021
	09.00 – 13.00 h
	15.00 – 20.00 h
	20.30 – 23.30 h

	štvrtok 29. apríla 2021
	09.00 – 13.00 h
	14.30 – 16.30 h


	Lehoty
	pondelok 26. apríla 2021
	utorok 27. apríla 2021
	streda 28. apríla 2021
	štvrtok 29. apríla 2021
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