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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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17:00 - 21:30 Rozpravy

18:30 - 19:45 Hlasování

22:00 - 23:30 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

91 • Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2021/2599(RSP)]

175 • Vysledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast
a šíření výsledků

Doporučení pro druhé čtení: Dan Nica (A9-0122/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a
inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují
nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

80 À« • Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace
Horizont Evropa

Zpráva: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se
provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

65 À«««I • Evropský inovační a technologický institut

Zpráva: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a
technologickém institutu (přepracované znění)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
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66 À«««I • Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického
institutu

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém
programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na
období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

56 À«««I • Mechanismus civilní ochrany Unie

Zpráva: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č.
1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 14/09/2020, hlasování: 16/09/2020)

47 • Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

188 • Tajné hlasování

Imunity

147 - Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity

Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity

[2020/2271(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

148 - Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

[2020/2224(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

187 - Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

[2020/2240(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

186 - Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

[2020/2219(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti
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194 • Jediná hlasování

19 ««« - Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku
vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Doporučení: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi
Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu
(GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v
důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

22 ««« - Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras

Doporučení: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a
Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky
vstupujícími na území Evropské unie

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

81 - Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti
silničního provozu

Zpráva: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti
silničního provozu

[2019/2205(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

77 - Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 podle čl. 227
odst. 2 jednacího řádu

Návrh usnesení

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

201 • Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

Zpráva: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

202 • Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Zpráva: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

204 • Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Zpráva: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
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30 À • Ochrana půdy

Otázky k ústnímu zodpovězení

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Ochrana půdy

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Ochrana půdy

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve
Středozemním moři

Zpráva: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán
řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění
nařízení (ES) 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU)
2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Výbor pro rybolov
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