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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



Středa 23. června 2021

 

 

15:00 - 20:00     Rozpravy

 
Společná rozprava - Příprava zasedání Evropské rady a obnovení Maltského

prohlášení

 
Konec společné rozpravy

 
Společná rozprava - Společná ustanovení a politika soudržnosti
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15:00 - 20:00 Rozpravy

17:00 - 18:15 Hlasování

20:30 Oznámení výsledků

20:30 - 23:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

1 • Pokračování zasedání a plán práce

44 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. června 2021

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2719(RSP)]

67 • Obnovení Maltského prohlášení a využití účinného mechanismu solidarity

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2755(RSP)]

53 • Budoucnost vztahů mezi EU a Švýcarskem

Prohlášení Komise

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond
pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro
spravedlivou transformaci a Evropském námořním, rybářském a akvakulturním
fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační
fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a nástroj pro finanční podporu správy hranic a
vízové politiky

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj



 
Konec společné rozpravy

 

17:00 - 18:15     Hlasování
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49 À«««II • Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu
soudržnosti

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

48 À«««II • Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů
financování vnější činnosti na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení
Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle
Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

61 À • Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

Zpráva: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Zpráva o zprávě Komise o stavu právního státu za rok 2020

[2021/2025(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

59 À • Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

Zpráva: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Zpráva o zprávách Komise o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

[2019/2171(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

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

87 • Hlasování o námitce podle článku 197 jednacího řádu

88 • Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

Zpráva: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

69 • Hlasování o předběžné dohodě
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30 À«««I - Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v
severozápadním Atlantiku

Zpráva: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti
upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Výbor pro rybolov

70 • Jediná hlasování

33 «««I - Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění)

Zpráva: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované
znění)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

36 ««« - Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv

Zpráva: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Dohoda mezi EU a Thajskem: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v
důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Zpráva: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským 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

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

11 ««« - Dohoda mezi EU a Indonésií: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v
důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Doporučení: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

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

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

31 ««« - Dohoda mezi EU a Argentinou: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v
důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Doporučení: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

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

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod



 

20:30      Oznámení výsledků

 

20:30 - 23:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)
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62 - Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři

Zpráva: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Zpráva o výzvách a příležitostech pro odvětví rybolovu v Černém moři

[2019/2159(INI)]

Výbor pro rybolov

52 À - Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19

Zpráva: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Zpráva o úloze rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19

[2020/2118(INI)]

Výbor pro rozvoj

71 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

86 • Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem
zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

Zpráva: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

20 À • Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

Zpráva: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Zpráva o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen

[2020/2215(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

43 « • Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

Zpráva: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce
výkonnou výpočetní techniku

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

54 À • Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) –
summit v Nairobi

Otázka k ústnímu zodpovězení

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Výbor pro rozvoj
Rada
Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Výbor pro rozvoj
Komise
Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

[2019/2850(RSP)]



Krátké přednesení následující zprávy:
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64 À • Účelnost, subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie –
zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019

Zpráva: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Zpráva o účelnosti a subsidiaritě a proporcionalitě právních předpisů Evropské unie
– zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019

[2020/2262(INI)]

Výbor pro právní záležitosti
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