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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
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Spoločná rozprava - Zdravie a prevencia chorôb
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Krátka prezentácia týchto správ:
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17.00 – 21.30 h Rozpravy

18.30 – 19.45 h Hlasovanie

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

45 À«««I • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Správa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES)
č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

32 À«««I • Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

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

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných
cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

58 À • Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov
platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom

Správa: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Správa o spravodlivých pracovných podmienkach, právach a sociálnej ochrane pre
pracovníkov platforiem – nové formy zamestnávania spojené s digitálnym rozvojom

[2019/2186(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

34 À • Budúci rybári

Správa: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Správa o budúcich rybároch: Pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia
rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách

[2019/2161(INI)]

Výbor pre rybárstvo



 

18.30 – 19.45 h     Hlasovanie
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17 • Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe

Správa: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Správa o smerovaní k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe

[2021/2015(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

12 • Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ

Správa: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Správa o posilnení partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ

[2020/2120(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

52 • Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

Správa: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Správa o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

[2020/2276(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

59 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

88 • Hlasovanie o dočasnej dohode

56 À«««I - Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých odrôd

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

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predĺžení trvania účinku práv Spoločenstva k
odrodám rastlín v prípade druhu špargľa a skupín druhov cibuľky kvetov, drobné ovocie na drevinách a
okrasné dreviny

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

48 • Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

66 À«««I - Predĺženie platnosti bezpečnostných osvedčení a licencií železničných podnikov pôsobiacich v
Lamanšskom prielive

Správa:

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

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)

87 • Tajné hlasovanie

Imunita
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78 - Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guyho Verhofstadta

Správa: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Guya Verhofstadta

[2021/2030(IMM)]

Výbor pre právne veci

100 • Jediné hlasovania

53 « - Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii

Správa: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane
vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“)

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

Výbor pre rozvoj

(Hlasovanie: 31/01/2019)

47 - Práva LGBTI+ osôb v EÚ

Návrh uznesenia

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Článok 227
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