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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



streda 28. apríla 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
 
Spoločná rozprava - Digitálne zelené osvedčenie

 
Koniec spoločnej rozpravy
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690.962/OJ 690.962/OJ

09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

19.55 – 21.10 h Druhé hlasovanie

20.30 – 23.30 h Rozpravy

156 À«««I • Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

157 À«««I • Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

237 À • Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2654(RSP)]

79 À • Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia
digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

Správa: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia
digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

[2021/2010(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



13.00 – 14.15 h     Prvé hlasovanie

 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy
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163 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

164 • Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

165 • Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdaňovanie digitálneho hospodárstva:
rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

166 • Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrhy uznesenia
[2021/2611(RSP)]

235 • Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

234 • Záverečné hlasovanie

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

Správa: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

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

Výbor pre rybárstvo

30 À - Ochrana pôdy

Návrhy uznesenia

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských
hraniciach a ruský útok v Českej republike

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2021/2642(RSP)]

179 À • Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a
národných parlamentov

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2021/2644(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi



 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

19.55 – 21.10 h     Druhé hlasovanie
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178 À • Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2021/2643(RSP)]

162 À • Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o
vzťahoch medzi EÚ a Indiou

[2021/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

169 • Záverečné hlasovanie

156 À«««I - Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Správa: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

157 À«««I - Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Správa: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

79 À - Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a
prípadná európska digitálna daň

Správa: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

155 À - Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrhy uznesenia

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Rozprava: 25/03/2021)

225 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

226 • Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Výbor pre zahraničné veci



 

20.30 – 23.30 h     Rozpravy
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248 • Tretí súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

154 À«««II • Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

Odporúčanie do druhého čítania: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o riešení problému šírenia teroristického obsahu online

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

60 À«««II • Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave

Odporúčanie do druhého čítania: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej
preprave (prepracované znenie)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

176 À • Európska záruka pre deti

Otázky na ústne zodpovedanie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Európska záruka pre deti

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Európska záruka pre deti

[2021/2605(RSP)]
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