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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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08:30      Oznámení výsledků

 

08:30 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

 

13:00 - 14:15     První hlasování
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08:30 Oznámení výsledků

08:30 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

13:00 - 14:15 První hlasování

15:00 - 19:30 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Druhé hlasování

45 À«««I • Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na
podporu oživení a odolnosti

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

88 • Faktické odepření práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2537(RSP)]

100 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

105 • Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020

Zpráva: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Hospodářský a měnový výbor

101 • Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Zpráva: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) –
Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

107 • Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení

Zpráva: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



 

15:00 - 19:30     Rozpravy

 

19:00      Oznámení výsledků

 

20:00 - 21:15     Druhé hlasování
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135 • Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018

Zpráva: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

109 • Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

Zpráva: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

110 • Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

Návrhy usnesení
[2020/2864(RSP)]

89 • Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah proti demonstrantům
a opozici

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Humanitární a politická situace v Jemenu

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situace v Myanmaru

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou

Zpráva: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

[2019/2202(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

111 • Hlasování o předběžné dohodě

45 À«««I - Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor
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94 • Konečná hlasování

27 À - Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020

Zpráva: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

19 À - Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Zpráva: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

29 À - Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

54 À - Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení

Zpráva: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

28 À - Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018

Zpráva: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

čl. 122 odst. 7 jednacího řádu

18 À - Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

Zpráva: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

83 À - Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

Návrhy usnesení

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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