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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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17.00 – 22.30 h     Rozpravy

 

Stručné prezentácie:

1 1pondelok 14. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

17.00 – 22.30 h Rozpravy

18.30 – 19.45 h Hlasovanie

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

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

44 À • Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

[2020/2846(RSP)]

Článok 222 ods. 8

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

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

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

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

66 À • Nová stratégia pre európske MSP

Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Správa o novej stratégii pre európske MSP

[2020/2131(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

65 • Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín

Otázka na ústne zodpovedanie

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

[2020/2586(RSP)]

24 À • Vykonávanie nariadenia Dublin III

Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III

[2019/2206(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



 

18.30 – 19.45 h     Hlasovanie
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13 À • Vykonávanie smernice o návrate

Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Správa o vykonávaní smernice o návrate

[2019/2208(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

20 À • Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

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

Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie

[2020/2084(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

41 À • Udržateľná správa a riadenie spoločností

Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností

[2020/2137(INI)]

Výbor pre právne veci

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

109 • Tajné hlasovanie

43 - Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

Správa: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

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

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

Správa:

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

110 • Jediné hlasovania

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

Správa: João Ferreira (A9-0231/2020)

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

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

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

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

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

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

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

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

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

Výbor pre rybárstvo

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

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

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

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

Výbor pre rybárstvo
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