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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
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Krátké přednesení následujících zpráv:
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17:00 - 21:30 Rozpravy

18:30 - 19:45 Hlasování

1 • Pokračování zasedání a plán práce

45 À«««I • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

32 À«««I • Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních
zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

58 À • Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem –
nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

Zpráva: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Zpráva o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků
platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

[2019/2186(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

34 À • Budoucí rybáři

Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Zpráva o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví
rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách

[2019/2161(INI)]

Výbor pro rybolov
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17 • Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

Zpráva: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

[2021/2015(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

12 • Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

Zpráva: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

[2020/2120(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

52 • Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

[2020/2276(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

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

88 • Hlasování o předběžné dohodě

56 À«««I - Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy

Zpráva: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv
Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a
okrasných dřevin

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

48 • Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

66 À«««I - Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji
činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

Zpráva:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

87 • Tajné hlasování

Imunita
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78 - Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

Zpráva: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

100 • Jediná hlasování

53 « - Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii

Zpráva: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů
mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o
přidružení zámoří včetně Grónska)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Výbor pro rozvoj

(Hlasování: 31/01/2019)

47 - Práva osob LGBTIQ v EU

Návrh usnesení

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

článek 227 jednacího řádu
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