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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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08.45 – 08.50 h     Oznámenie výsledkov

 

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

 
Koniec spoločnej rozpravy
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08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov

08.45 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

11.00 – 12.15 h Prvé hlasovanie

14.45 – 14.50 h Oznámenie výsledkov

15.00 – 18.00 h Rozpravy

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

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

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

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

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

18 À • Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Otázky na ústne zodpovedanie

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

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

[2020/2613(RSP)]

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

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

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

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka



 

11.00 – 12.15 h     Prvé hlasovanie

2 2utorok 15. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

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

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

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

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

Výbor pre regionálny rozvoj

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

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

Správa: Johan Danielsson

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

Správa: Johan Danielsson

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

Správa: Johan Danielsson

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

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

Správa:

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

Výbor pre rybárstvo

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

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

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

111 • Hlasovanie o dočasnej dohode



 

14.45 – 14.50 h     Oznámenie výsledkov

 

15.00 – 18.00 h     Rozpravy
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54 À«««I - Európsky rok železníc (2021)

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

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

191 • Jediné hlasovania

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

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

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

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

Výbor pre rozpočet

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

Správa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

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

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

Výbor pre rozpočet

60 • Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva

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

[2020/2883(RSP)]

93 • Zhoršenie situácie v Mozambiku

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

[2020/2910(RSP)]

157 • 25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva

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

[2020/2918(RSP)]



 

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

Otázky na ústne zodpovedanie

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

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

[2020/2767(RSP)]

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

Otázka na ústne zodpovedanie

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

[2020/2886(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

113 • Hlasovanie o predbežných dohodách

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

Správa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

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

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

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

Výbor pre regionálny rozvoj

115 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

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

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