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Vysvětlení postupů
 

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

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

1. Třetí čtení

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

2. Souhlas

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

3. Druhé čtení

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

4. Jednací řád Evropského parlamentu

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

5. První čtení

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

6. Souhlas

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

7. Ostatní postupy

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

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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17:00 - 21:30 Rozpravy

18:30 - 19:45 Hlasování

1 • Pokračování zasedání a plán práce

45 À«««I • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

32 À«««I • Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních
zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

58 À • Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem –
nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

Zpráva: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Zpráva o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků
platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

[2019/2186(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

34 À • Budoucí rybáři

Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Zpráva o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví
rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách

[2019/2161(INI)]

Výbor pro rybolov
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17 • Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

Zpráva: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

[2021/2015(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

12 • Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

Zpráva: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

[2020/2120(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

52 • Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

[2020/2276(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

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

88 • Hlasování o předběžné dohodě

56 À«««I - Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy

Zpráva: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv
Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a
okrasných dřevin

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

48 • Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

66 À«««I - Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji
činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

Zpráva:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

87 • Tajné hlasování

Imunita
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78 - Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

100 • Jediná hlasování

53 « - Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii

Zpráva: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů
mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o
přidružení zámoří včetně Grónska)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Výbor pro rozvoj

(Hlasování: 31/01/2019)

47 - Práva osob LGBTIQ v EU

Návrh usnesení

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

článek 227 jednacího řádu



Úterý 14. září 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

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

 
Společná rozprava - Přírodní pohromy v Evropě

 
Konec společné rozpravy

 

13:00 - 14:15     Hlasování
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09:00 Oznámení výsledků

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

13:00 - 14:15 Hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

20:30 - 23:00 Rozpravy

79 • Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního
panelu pro změnu klimatu (IPCC)

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2875(RSP)]

73 • Přírodní pohromy v létě 2021

Otázka k ústnímu zodpovězení

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Výbor pro regionální rozvoj
Komise
Přírodní pohromy v létě 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Dopady přírodních pohrom způsobených změnou klimatu v Evropě

Prohlášení Komise

[2021/2876(RSP)]

51 • Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Jediná hlasování

17 - Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

Zpráva: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

15:00 - 20:00     Rozpravy
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12 - Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

Zpráva: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

52 - Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

91 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

92 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

93 • Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

81 À • Situace v Afghánistánu

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situace v Libanonu

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

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

[2021/2042(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

21 À • Nová strategie EU–Čína

Zpráva: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou

[2021/2037(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



19:00      Oznámení výsledků

 

20:30 - 23:00     Rozpravy

 
Společná rozprava - Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

 
Konec společné rozpravy
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36 À«««I • Směrnice o modré kartě EU

Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce
odborné dovednosti

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

86 À«««II • Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Výbor pro zahraniční věci

11 À«««I • Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Zpráva: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva
na vyrovnání se s důsledky brexitu

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

43 • Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky
brexitu

Zpráva: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na
rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Rozpočtový výbor



Středa 15. září 2021

 

 

09:00 - 13:00     Rozprava

 

13:00 - 14:15     První hlasování
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09:00 - 13:00 Rozprava

13:00 - 14:15 První hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Druhé hlasování

20:30 - 23:00 Rozpravy

50 • Stav Unie

Prohlášení předsedkyně Komise

[2021/2763(RSP)]

94 • Jediné hlasování

43 - Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Zpráva: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Rozpočtový výbor

66 À«««I - Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji
činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

Zpráva:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

95 • Hlasování o předběžných dohodách

46 À«««I - Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem
zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

Zpráva: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud
jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem
zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Hlasování: 24/06/2021)

11 À«««I - Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Zpráva: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj



8 8Středa 15. září 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

36 À«««I - Směrnice o modré kartě EU

Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

127 • Návrh na zamítnutí postoje Rady

86 À«««II - Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Výbor pro zahraniční věci

96 • Konečná hlasování

45 À«««I - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

32 À«««I - Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

116 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

125 • Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena
k léčbě určitých infekcí u lidí

118 • Nová strategie EU–Čína

Zpráva: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Výbor pro zahraniční věci

119 • Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Výbor pro zahraniční věci

121 • Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Zpráva: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

122 • Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy
zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

Zpráva: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

15:00 - 20:00     Rozpravy

 

19:00      Oznámení výsledků

 

20:00 - 21:15     Druhé hlasování
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123 • Budoucí rybáři

Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Výbor pro rybolov

124 • Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem
vyžadovaném testování a vzdělávání

Návrhy usnesení
[2021/2784(RSP)]

61 À • Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Zpráva o uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací: pokrok, získané
zkušenosti a zbývající překážky

[2020/2046(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

84 • Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2879(RSP)]

85 À • Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v
Polsku

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2880(RSP)]

55 À • Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl.
83 odst. 1 SFEU

Zpráva: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o určení genderově podmíněného násilí jako nové
oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

[2021/2035(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

97 • Jediná hlasování

70 ««« - Dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Kapverdskou republikou

Doporučení: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou,
kterou se mění Dohoda o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů
Kapverdské republiky a Evropské unie, jménem Unie

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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68 «««I - Změna rámcového rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly
EU týkajícími se ochrany osobních údajů

Zpráva: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady
2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

69 «««I - Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se
ochrany osobních údajů

Zpráva: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/41/EU, pokud jde
o její uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

71 ««« - Dohoda mezi EU a Koreou: některé aspekty leteckých služeb

Doporučení: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o
některých aspektech leteckých služeb jménem Unie

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

99 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Určení genderově podmíněného
násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

98 • Konečná hlasování

83 À - Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být
vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nová strategie EU–Čína

Zpráva: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

44 À - Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

54 À« - Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Zpráva: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

20:30 - 23:00     Rozpravy
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58 À - Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy
zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

Zpráva: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

34 À - Budoucí rybáři

Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Výbor pro rybolov

60 À - Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem
vyžadovaném testování a vzdělávání

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Rozprava: 08/07/2021)

64 • Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení
cílů udržitelného rozvoje

Otázka k ústnímu zodpovězení

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Výbor pro rozvoj
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného
rozvoje

[2021/2750(RSP)]

63 • Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19

[2021/2734(RSP)]



Čtvrtek 16. září 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

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

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)
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09:00 Oznámení výsledků

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

09:30 - 10:45 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

13:45 - 15:00 Druhé hlasování

14:30 - 16:30 Rozprava

16:30 Oznámení výsledků

74 • Sankce Spojených států amerických a právní stát

Otázka k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Sankce Spojených států amerických a právní stát

[2021/2868(RSP)]

75 À • Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských
emirátech

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     První hlasování

13 13Čtvrtek 16. září 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

103 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

104 • Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Návrhy usnesení
[2021/2872(RSP)]

105 • Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení
[2021/2873(RSP)]

106 • Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Návrhy usnesení
[2021/2874(RSP)]

107 • Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Hospodářský a měnový výbor

108 • Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení
[2021/2877(RSP)]

109 • Situace v Libanonu

Návrhy usnesení
[2021/2878(RSP)]

110 • Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Návrhy usnesení
[2021/2880(RSP)]

111 • Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

Zpráva: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

102 • Konečné hlasování

55 À - Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

Zpráva: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví



13:00      Oznámení výsledků

 

13:45 - 15:00     Druhé hlasování

14 14Čtvrtek 16. září 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

101 • Konečná hlasování

75 À - Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Návrhy usnesení

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Návrhy usnesení

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

81 À - Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situace v Libanonu

Návrhy usnesení

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Návrhy usnesení

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

Zpráva: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Zpráva o posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

[2020/2133(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti



14:30 - 16:30     Rozprava

 

16:30      Oznámení výsledků

15 15Čtvrtek 16. září 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

62 À • Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-
19

Otázka k ústnímu zodpovězení

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Petiční výbor
Komise
Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Hlasování se bude konat během říjnového dílčího zasedání



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

16 16

696.160/OJ 696.160/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 13. září 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Úterý 14. září 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

17 17Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

696.160/OJ 696.160/OJ

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Zpravodajové (3 x 1 min) :3 min

Zpravodajové (článek 160 jednacího řádu) (4 x 4 min) :16 min

Poslanci :121 min

PPE : 28 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, Verts/ALE : 13 min, ID : 12 min 30, ECR : 11 min 30,
The Left : 8 min, NI : 7 min 30

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Předseda Rozpočtového výboru :3 min

Zpravodajové pro rozpočet (2 x 3 min) :6 min

Autoři (výbory) :5 min

Poslanci :121 min

PPE : 28 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, Verts/ALE : 13 min, ID : 12 min 30, ECR : 11 min 30,
The Left : 8 min, NI : 7 min 30

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatel :1 min

Poslanci :180 min

PPE : 43 min 30, S&D : 36 min, Renew : 25 min, Verts/ALE : 19 min, ID : 18 min 30, ECR : 16 min 30, The
Left : 11 min, NI : 10 min 30

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Zpravodajové (3 x 1 min) :3 min

Poslanci :60 min

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



Středa 15. září 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Čtvrtek 16. září 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

18 18Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

696.160/OJ 696.160/OJ

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Předsedkyně Komise (včetně odpovědí) :40 min

Poslanci :134 min 30

PPE : 32 min, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, Verts/ALE : 14 min 30, ID : 14 min, ECR : 12 min 30,
The Left : 8 min 30, NI : 8 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Poslanci :150 min 30

PPE : 36 min, S&D : 30 min, Renew : 20 min 30, Verts/ALE : 16 min, ID : 15 min 30, ECR : 14 min, The Left
: 9 min 30, NI : 9 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Autoři (výbory) (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :90 min

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

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 144) :1 min

Poslanci :134 min 30

PPE : 32 min, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, Verts/ALE : 14 min 30, ID : 14 min, ECR : 12 min 30,
The Left : 8 min 30, NI : 8 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :75 min

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



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 13. září 2021

 

 

Úterý 14. září 2021

 

19 19Lhůty pro předložení

696.160/OJ 696.160/OJ

45 À • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí  - Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

32 À • Vážné přeshraniční zdravotní hrozby  - Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

58 À • Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy
zaměstnanosti související s digitálním rozvojem  - Zpráva: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

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

Pondělí 13. září, 19:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

34 À • Budoucí rybáři  - Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

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

Pondělí 13. září, 19:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

56 À • Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy  - Zpráva: Bert-Jan Ruissen
(A9-0171/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

66 À • Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji
činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 14. září, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 19:00

81 À • Situace v Afghánistánu - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Úterý 14. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 15. září, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00



 

Středa 15. září 2021

 

20 20Lhůty pro předložení

696.160/OJ 696.160/OJ

82 À • Situace v Libanonu - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Úterý 14. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 15. září, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00

44 À • Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem  - Zpráva: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

21 À • Nová strategie EU–Čína  - Zpráva: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

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

Pondělí 13. září, 19:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

36 À • Směrnice o modré kartě EU  - Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

86 À • Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027  - Doporučení pro druhé čtení: Tonino Picula,
Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 14. září, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 19:00

11 À • Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu  - Zpráva: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

66 À • Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji
činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 14. září, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 19:00

46 À • Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit
dodržování zákazu určitých použití antimikrobik  - Zpráva: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pondělí 13. září, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

61 À • Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací  - Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00



 

Čtvrtek 16. září 2021

 

21 21Lhůty pro předložení

696.160/OJ 696.160/OJ

85 À • Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku - Prohlášení
Rady a Komise

- Návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 15. září, 11:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00

55 À • Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU  -
Zpráva: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

83 À • Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k
léčbě určitých infekcí u lidí

- Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

54 À • Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států  - Zpráva: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

- Pozměňovací návrhy Středa 8. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 10. září, 12:00

60 À • Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem
vyžadovaném testování a vzdělávání - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 8. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 13. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 13. září, 20:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

75 À • Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00

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

Středa 15. září, 13:00

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

Středa 15. září, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00

76 À • Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00

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

Středa 15. září, 13:00

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

Středa 15. září, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00

77 À • Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00

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

Středa 15. září, 13:00

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

Středa 15. září, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 15. září, 19:00



22 22Lhůty pro předložení

696.160/OJ 696.160/OJ

29 À • Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku  - Zpráva:
Daniel Freund (A9-0260/2021)

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

Pondělí 13. září, 19:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 14. září, 16:00

62 À • Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19 - Otázka k ústnímu
zodpovězení (O-000046/2021 - B9-0033/21)

Lhůty, které je třeba stanovit


	Pondělí 13. září 2021
	17:00 - 21:30     Rozpravy
	Společná rozprava - Prevence a kontrola nemocí
	Krátké přednesení následujících zpráv:

	18:30 - 19:45     Hlasování

	Úterý 14. září 2021
	09:00      Oznámení výsledků
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	15:00 - 20:00     Rozpravy
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	Společná rozprava - Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu


	Středa 15. září 2021
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	15:00 - 20:00     Rozpravy
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