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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



štvrtok 29. apríla 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

1 1štvrtok 29. apríla 2021
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

09.45 – 11.00 h Prvé hlasovanie

13.00 – 13.05 h Oznámenie výsledkov

13.45 – 15.00 h Druhé hlasovanie

14.30 – 16.30 h Rozpravy

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

149 À«««II • Program EÚ pre boj proti podvodom

Odporúčanie do druhého čítania: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom
a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014

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

Výbor pre kontrolu rozpočtu

153 À«««II • Európsky obranný fond

Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

183 À • Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

B9-0238/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0239/2021, B9-0239/2021,
B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Spoločný návrh uznesenia B9-0244/2021, B9-0244/2021, Spoločný návrh uznesenia
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 h     Prvé hlasovanie
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185 À • Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata
Emmanuela

B9-0253/2021, Spoločný návrh uznesenia 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 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

216 • Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Návrhy uznesenia
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Návrhy uznesenia
[2021/2646(RSP)]

218 • Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Návrhy uznesenia
[2021/2647(RSP)]

181 • Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Správa: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Výbor pre rozpočet

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

Návrhy uznesenia
[2021/2642(RSP)]

220 • Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Návrhy uznesenia
[2021/2643(RSP)]

221 • Európska záruka pre deti

Návrhy uznesenia
[2021/2605(RSP)]

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

Návrhy uznesenia
[2021/2654(RSP)]

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

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

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

153 À«««II - Európsky obranný fond

Odporúčanie do druhého čítania: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku



13.00 – 13.05 h     Oznámenie výsledkov

 

13.45 – 15.00 h     Druhé hlasovanie
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246 • Jediné hlasovanie

160 « - Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických registrov

Správa: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej
spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

182 • Záverečné hlasovanie

183 À - Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Návrhy uznesenia

B9-0238/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0244/2021, B9-0244/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0245/2021,
B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Návrhy uznesenia

B9-0253/2021, Spoločný návrh uznesenia 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 - Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Správa: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Správa o odhadoch príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020  – Oddiel I – Európsky parlament

[2020/2264(BUI)]

Výbor pre rozpočet

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

Návrhy uznesenia

B9-0235/2021, Spoločný návrh uznesenia B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021,
B9-0251/2021, B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia 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 h     Rozpravy

 

16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov
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176 À - Európska záruka pre deti

Návrhy uznesenia

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

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

Návrhy uznesenia

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Správa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

223 • Záverečné hlasovanie o uzneseniach o absolutóriu

224 • 52 uznesení o absolutóriu

150 À«««II • Program Digitálna Európa

Odporúčanie do druhého čítania: Valter Flego (A9-0119/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje
rozhodnutie (EÚ) 2015/2240

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

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

151 À«««II • Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program pre životné prostredie a
ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
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