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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



Čtvrtek 29. dubna 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

1 1Čtvrtek 29. dubna 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

09:45 - 11:00 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

13:45 - 15:00 Druhé hlasování

14:30 - 16:30 Rozpravy

16:30 Oznámení výsledků

149 À«««II • Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje
nařízení (EU) č. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

153 À«««II • Evropský obranný fond

Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU)
2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

183 À • Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

B9-0238/2021, Společný návrh usnesení B9-0239/2021, B9-0239/2021,
B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Společný návrh usnesení B9-0244/2021, B9-0244/2021, Společný návrh usnesení
B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021,
B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     První hlasování
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185 À • Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a
Šafkata Emmanuela

B9-0253/2021, Společný návrh usnesení B9-0254/2021, B9-0254/2021,
B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

216 • Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení
[2021/2646(RSP)]

218 • Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Návrhy usnesení
[2021/2647(RSP)]

181 • Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Zpráva: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Rozpočtový výbor

219 • Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský
útok v České republice

Návrhy usnesení
[2021/2642(RSP)]

220 • Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení
[2021/2643(RSP)]

221 • Evropská záruka pro děti

Návrhy usnesení
[2021/2605(RSP)]

240 • Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Návrhy usnesení
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

Doporučení pro druhé čtení: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

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

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

153 À«««II - Evropský obranný fond

Doporučení pro druhé čtení: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



13:00      Oznámení výsledků

 

13:45 - 15:00     Druhé hlasování
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246 • Jediné hlasování

160 « - Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti
spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

182 • Konečná hlasování

183 À - Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení

B9-0238/2021, Společný návrh usnesení B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0244/2021, B9-0244/2021, Společný návrh usnesení B9-0245/2021,
B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Návrhy usnesení

B9-0253/2021, Společný návrh usnesení B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Zpráva: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský
parlament

[2020/2264(BUI)]

Rozpočtový výbor

177 À - Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský
útok v České republice

Návrhy usnesení

B9-0235/2021, Společný návrh usnesení B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021,
B9-0251/2021, B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021,
B9-0231/2021, B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Rozpravy

 

16:30      Oznámení výsledků
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176 À - Evropská záruka pro děti

Návrhy usnesení

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Návrhy usnesení

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Vztahy mezi EU a Indií

Zpráva: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

223 • Konečná hlasování o usneseních o udělení absolutoria

224 • 52 usnesení o udělení absolutoria

150 À«««II • Program Digitální Evropa

Doporučení pro druhé čtení: Valter Flego (A9-0119/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU)
2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

151 À«««II • Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období
2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o
zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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