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Vysvetlivky
Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
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

À = Lehoty ´ = Lehoty na požiadanie 6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1

streda 10. februára 2021
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streda 10. februára 2021
09.00 – 09.05 h
09.00 – 13.00 h
13.00 – 14.15 h
15.00 – 19.30 h
19.00 – 19.05 h
20.00 – 21.15 h

Oznámenie výsledkov
Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
Prvé hlasovanie
Rozpravy
Oznámenie výsledkov
Druhé hlasovanie

09.00 – 09.05 h

Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

92

• Súčasný stav stratégie EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2541(RSP)]

13.00 – 14.15 h

Prvé hlasovanie

112

• Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

113

• Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
Správa:
[2020/0358(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

114

• Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
Správa:
[2021/0012(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

115

• Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

116

• Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť
a odolnosť
Návrhy uznesenia
[2020/2818(RSP)]
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15.00 – 19.30 h
68

2

Rozpravy

• Demokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2512(RSP)]
Spoločná rozprava - Balík opatrení na obnovu kapitálových trhov: MiFID a prospekt
obnovy EÚ
52

À «««I

• Trhy s finančnými nástrojmi
Správa: Markus Ferber (A9-0208/2020)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a
obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
(Rozprava: 23/11/2020, hlasovanie: 25/11/2020)

53

À «««I

• Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných
sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia
COVID-19
Správa: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy
týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii
ochorenia COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

Koniec spoločnej rozpravy
60

À

• 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti
práv žien
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2509(RSP)]

19.00 – 19.05 h

Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h

Druhé hlasovanie

117
52

• Hlasovanie o predbežných dohodách
À «««I
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- Trhy s finančnými nástrojmi
Správa: Markus Ferber (A9-0208/2020)
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
(Rozprava: 23/11/2020, hlasovanie: 25/11/2020)
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À «««I

118
63

3

- Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci
pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
Správa: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

• Záverečné hlasovanie
6 «««I

- Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
Správa:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

64

6 «««I

- Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
Správa:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

31

À

- Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

43

À

- Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť
a odolnosť
Návrhy uznesenia
B9-0108/2021
[2020/2818(RSP)]

119

• Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

120

• 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
Návrhy uznesenia
[2021/2509(RSP)]
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