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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



Úterý 14. září 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

 
Společná rozprava - Přírodní pohromy v Evropě

 
Konec společné rozpravy

 

13:00 - 14:15     Hlasování
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09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

13:00 - 14:15 Hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

20:30 - 23:00 Rozpravy

79 • Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního
panelu pro změnu klimatu (IPCC)

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2875(RSP)]

73 • Přírodní pohromy v létě 2021

Otázka k ústnímu zodpovězení

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Výbor pro regionální rozvoj
Komise
Přírodní pohromy v létě 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Dopady přírodních pohrom způsobených změnou klimatu v Evropě

Prohlášení Komise

[2021/2876(RSP)]

51 • Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Jediná hlasování

17 - Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

Zpráva: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

15:00 - 20:00     Rozpravy
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12 - Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

Zpráva: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

52 - Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

91 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

92 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zpráva: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

93 • Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Zpráva: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

81 À • Situace v Afghánistánu

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situace v Libanonu

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2021/2878(RSP)]

44 À • Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise,
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi
EU a Ruskem

[2021/2042(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

21 À • Nová strategie EU–Čína

Zpráva: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou

[2021/2037(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



19:00      Oznámení výsledků

 

20:30 - 23:00     Rozpravy

 
Společná rozprava - Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

 
Konec společné rozpravy
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36 À«««I • Směrnice o modré kartě EU

Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce
odborné dovednosti

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

86 À«««II • Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027

Doporučení pro druhé čtení: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Výbor pro zahraniční věci

11 À«««I • Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Zpráva: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva
na vyrovnání se s důsledky brexitu

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

43 • Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky
brexitu

Zpráva: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na
rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Rozpočtový výbor
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