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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 24. června 2021

 

 

08:30 - 11:30     Rozpravy

 

09:30 - 10:45     První hlasování
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08:30 - 11:30 Rozpravy

09:30 - 10:45 První hlasování

11:30 - 12:00 Slavnostní zasedání

12:00 - 14:00 Rozpravy

13:00 Oznámení výsledků

14:30 - 15:45 Druhé hlasování

18:15 Oznámení výsledků

26 À«««I • Evropský právní rámec pro klima

Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro
dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec
pro klima)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 06/10/2020, hlasování: 07/10/2020)

74 • Hlasování o předběžné dohodě

26 À«««I - Evropský právní rámec pro klima

Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 06/10/2020, hlasování: 07/10/2020)

75 • Jediné hlasování

43 « - Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

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

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

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

76 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - 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

78 • Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj



 

11:30 - 12:00     Slavnostní zasedání

 

12:00 - 14:00     Rozpravy
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79 • 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)
[2018/0199(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj

80 • Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

Zpráva: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

81 • 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

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

Návrhy usnesení
[2019/2850(RSP)]

83 • 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)
[2020/2262(INI)]
Výbor pro právní záležitosti

84 • Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

Zpráva: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Výbor pro zahraniční věci

85 • Projev generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese

27 À«««I • Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou
transformaci

Zpráva: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný
sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

55 • Naléhavá potřeba dokončit nominační postupy pro plné fungování Úřadu
evropského veřejného žalobce

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2751(RSP)]



13:00      Oznámení výsledků

 

14:30 - 15:45     Druhé hlasování
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89 • Hlasování o předběžné dohodě

27 À«««I - Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

Zpráva: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

72 • Konečná hlasování

37 À«««I - 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)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud
jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem
zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

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

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

[2021/2025(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

20 À - 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

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

Návrhy usnesení

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

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)

[2020/2262(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

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

Zpráva: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



18:15      Oznámení výsledků
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