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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



štvrtok 17. decembra 2020

 

 

08.45 – 08.50 h     Oznámenie výsledkov

 

08.45 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)
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08.45 – 08.50 h Oznámenie výsledkov

08.45 – 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

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

96 À • Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Otázka na ústne zodpovedanie

Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr
Vondra, Petros Kokkalis (O-000075/2020 - B9-0029/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

[2020/2532(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

188 À«««II • Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní

Odporúčanie do druhého čítania: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom)
č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní
Európskeho úradu pre boj proti podvodom

[10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

48 À • Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

[2020/2044(INI)]

Výbor pre petície

99 À • Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad
aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

B9-0424/2020, B9-0425/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0426/2020,
B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]



 

09.45 – 11.00 h     Prvé hlasovanie
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98 À • Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

B9-0431/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0432/2020, B9-0432/2020,
B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À • Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín
Sutúdeovej

B9-0438/2020, B9-0439/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0440/2020,
B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

200 • Záverečné hlasovanie

148 • Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov
Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Návrh uznesenia B9-0424/2020

120 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

149 • Návrhy uznesenia – Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

150 • Návrhy uznesenia – Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

121 • Záverečné hlasovanie

45 À«««I - Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie

Správa: József Szájer (A9-0187/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011,
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

[COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)]

Výbor pre právne veci

76 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 ×
MON-87708 × MON 89788

B9-0411/2020

[2020/2891(RSP)]

77 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034
× MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo
troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411

B9-0413/2020

[2020/2892(RSP)]

78 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

B9-0414/2020

[2020/2893(RSP)]



3 3štvrtok 17. decembra 2020

662.276/OJ 662.276/OJ

79 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-
3)

B9-0415/2020

[2020/2894(RSP)]

80 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-
3)

B9-0416/2020

[2020/2895(RSP)]

44 À - Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

Návrhy uznesenia

B9-0403/2020, B9-0405/2020

[2020/2846(RSP)]

20 À - Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

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

[2020/2084(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

41 À - Udržateľná správa a riadenie spoločností

Správa: Pascal Durand (A9-0240/2020)

[2020/2137(INI)]

Výbor pre právne veci

59 À - Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Návrhy uznesenia

B9-0400/2020

[2020/2767(RSP)]

122 • Hlasovanie o dočasnej dohode

37 À«««I - Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

Správa: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ,
ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

[COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

123 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

151 • Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť
fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

155 • Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

158 • Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – Výsledky rokovaní Výboru pre petície v roku 2019



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
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125 • Záverečné hlasovanie

198 • Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy
za
osobné práva (EIPR)

Návrh uznesenia B9-0425/2020

98 À - Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia

B9-0431/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020,
B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À - Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia

B9-0438/2020, B9-0439/2020, Spoločný návrh uznesenia B9-0440/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020,
B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

18 À - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrhy uznesenia

B9-0401/2020

[2020/2613(RSP)]

94 À - Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Návrh uznesenia

B9-0421/2020

[2020/2791(RSP)]

67 À - Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Návrhy uznesenia

B9-0402/2020, B9-0404/2020

[2020/2896(RSP)]

89 À - Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

Správa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych
okolností

[2020/2098(REG)]

Výbor pre ústavné veci

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



 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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96 À - Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Návrhy uznesenia

B9-0422/2020

[2020/2532(RSP)]

48 À - Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

Správa: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

[2020/2044(INI)]

Výbor pre petície
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