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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



streda 16. decembra 2020

 

 

08.30 – 08.35 h     Oznámenie výsledkov

 

08.30 – 08.35 h     Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena

 

08.45 – 11.50 h     Rozpravy
 
Spoločná rozprava - Závery Európskej rady, VFR, podmienenosť právneho štátu a

vlastné zdroje
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08.30 – 08.35 h Oznámenie výsledkov

08.30 – 08.35 h Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena

08.45 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 12.30 h Udelenie Sacharovovej ceny

12.45 – 14.00 h Prvé hlasovanie

15.00 – 18.00 h Rozpravy

18.00 – 18.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

32 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 10. – 11. decembra 2020

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2020/2862(RSP)]

180 À • VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

[2020/2923(RSP)]

165 ««« • Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021
až 2027

Odporúčanie: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný
rámec na roky 2021 – 2027

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Výbor pre rozpočet

166 6 • Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v
rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových
vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Správa o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom,
Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v
rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových
vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Výbor pre ústavné veci



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

12.00 – 12.30 h     Udelenie Sacharovovej ceny

 

12.45 – 14.00 h     Prvé hlasovanie
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196 À«««II • Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov
v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Odporúčanie do druhého čítania: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-
0262/2020)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na
ochranu rozpočtu Únie

[09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

170 • Jediné a záverečné hlasovanie

165 ««« - Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

Odporúčanie: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Výbor pre rozpočet

166 6 - Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a
riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie
nových vlastných zdrojov

Správa: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Výbor pre ústavné veci

66 À - Nová stratégia pre európske MSP

Správa: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

[2020/2131(INI)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

117 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

177 • Návrhy uznesenia – VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

132 • József Szájer (JURI A9-0187/2020) – Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého
členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

141 • Návrhy uznesení – Európska iniciatíva občanov s názvom Minority SafePack

142 • Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – Silná sociálna Európa pre spravodlivé
transformácie

143 • Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Udržateľná správa a riadenie spoločností



 

15.00 – 18.00 h     Rozpravy

 

18.00 – 18.05 h     Oznámenie výsledkov

 

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

95 • Príprava stratégie EÚ na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vrátane jej
vonkajšieho rozmeru

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2911(RSP)]

94 À • Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2791(RSP)]

67 À • Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2896(RSP)]

118 • Záverečné hlasovanie

180 À - VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

Návrhy uznesenia

B9-0428/2020, B9-0429/2020

[2020/2923(RSP)]

24 À - Vykonávanie nariadenia Dublin III

Správa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

[2019/2206(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

13 À - Vykonávanie smernice o návrate

Správa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

[2019/2208(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

119 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

145 • Návrhy uznesenia – vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

146 • Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

147 • Návrhy uznesenia – Potreba osobitnej formácie Rady pre rodovú rovnosť
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