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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
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17.00 – 21.30 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Závery Európskej rady a výsledok stretnutia EÚ a Turecka 

 
Koniec spoločnej rozpravy
 
Spoločná rozprava - Výskum a inovácia
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17.00 – 21.30 h Rozpravy

18.30 – 19.45 h Hlasovanie

22.00 – 23.30 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

91 • Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2021/2599(RSP)]

175 • Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a
šírenia

Odporúčanie do druhého čítania: Dan Nica (A9-0122/2021)

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely
prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont
Európa –rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a
šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

80 À« • Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový
program pre výskum a inováciu

Správa: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na
vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a
inovácie

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

18.30 – 19.45 h     Hlasovanie
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65 À«««I • Európsky inovačný a technologický inštitút

Správa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom
a technologickom inštitúte (prepracované znenie)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

66 À«««I • Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického
inštitútu

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

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom
inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na
roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

56 À«««I • Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Správa: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie
č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

47 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

188 • Tajné hlasovanie

Imunity

147 - Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana

Správa: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Filipa De Mana imunity

[2020/2271(IMM)]

Výbor pre právne veci

148 - Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského

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

Správa o žiadosti o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity

[2020/2224(IMM)]

Výbor pre právne veci
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187 - Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

Správa: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

[2020/2240(IMM)]

Výbor pre právne veci

186 - Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

Správa: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity

[2020/2219(IMM)]

Výbor pre právne veci

194 • Jediné hlasovania

19 ««« - Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine
CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Odporúčanie: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny
listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v
listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

22 ««« - Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom

Odporúčanie: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou
úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s
výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

81 - Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom
stave vozidiel

Správa: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave
vozidiel

[2019/2205(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

77 - Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa
článku 227 ods. 2

Návrh uznesenia

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

201 • Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

Správa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod



 

22.00 – 23.30 h     Rozpravy
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202 • Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

Správa: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Výbor pre ústavné veci

204 • Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

Správa: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

30 À • Ochrana pôdy

Otázky na ústne zodpovedanie

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Ochrana pôdy

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Ochrana pôdy

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti
Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického
oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ)
2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627

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

Výbor pre rybárstvo
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