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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



utorok 14. septembra 2021

 

 

09.00 – 09.05 h     Oznámenie výsledkov

 

09.00 – 13.00 h     Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

 
Spoločná rozprava - Prírodné katastrofy v Európe

 
Koniec spoločnej rozpravy

 

13.00 – 14.15 h     Hlasovanie
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09.00 – 09.05 h Oznámenie výsledkov

09.00 – 13.00 h Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)

13.00 – 14.15 h Hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

20.30 – 23.00 h Rozpravy

79 • Predstavenie balíka návrhov Fit for 55 po uverejnení správy IPCC

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2875(RSP)]

73 • Prírodné katastrofy v lete 2021

Otázka na ústne zodpovedanie

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Prírodné katastrofy v lete 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Vplyvy prírodných katastrof v Európe v dôsledku zmeny klímy

Vyhlásenie Komisie

[2021/2876(RSP)]

51 • Predstavenie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Jediné hlasovania

17 - Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe

Správa: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch



 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy
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12 - Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ

Správa: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

52 - Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

Správa: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

91 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

92 • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Správa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

93 • Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

Správa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

81 À • Situácia v Afganistane

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situácia v Libanone

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2021/2878(RSP)]

44 À • Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Správa: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o
smerovaní politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

[2021/2042(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

21 À • Nová stratégia EÚ – Čína

Správa: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Správa o novej stratégii EÚ – Čína

[2021/2037(INI)]

Výbor pre zahraničné veci



19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.30 – 23.00 h     Rozpravy

 
Spoločná rozprava - Pobrexitová adaptačná rezerva

 
Koniec spoločnej rozpravy
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36 À«««I • Smernica o modrej karte EÚ

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

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu
štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká
úroveň zručností

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

86 À«««II • Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021 – 2027

Odporúčanie do druhého čítania: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA
III)

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

Výbor pre zahraničné veci

11 À«««I • Pobrexitová adaptačná rezerva

Správa: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
pobrexitová adaptačná rezerva

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

Výbor pre regionálny rozvoj

43 • Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: pobrexitová adaptačná rezerva

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2021 na
rozpočtový rok 2021 – pobrexitová adaptačná rezerva

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

Výbor pre rozpočet
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