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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



streda 15. septembra 2021

 

 

09.00 – 13.00 h     Rozprava

 

13.00 – 14.15 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 13.00 h Rozprava

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

19.00 – 19.05 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

20.30 – 23.00 h Rozpravy

50 • Stav Únie

Vyhlásenie predsedu Komisie

[2021/2763(RSP)]

94 • Jediné hlasovanie

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

Správa: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Výbor pre rozpočet

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

95 • Hlasovanie o predbežných dohodách

46 À«««I - Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu
určitých použití antimikrobík

Správa: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/625,
pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie s
cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Hlasovanie: 24/06/2021)

11 À«««I - Pobrexitová adaptačná rezerva

Správa: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Výbor pre regionálny rozvoj
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36 À«««I - Smernica o modrej karte EÚ

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

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

127 • Návrh na zamietnutie pozície Rady

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

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

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

Výbor pre zahraničné veci

96 • Záverečné hlasovanie

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

Správa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

116 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

125 • Námietka podľa článku 111 ods. 3: kritériá na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na
liečbu určitých infekcií u ľudí

118 • Nová stratégia EÚ – Čína

Správa: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

119 • Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Správa: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Výbor pre zahraničné veci

121 • Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Správa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Správa: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy

 

19.00 – 19.05 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie
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123 • Budúci rybári

Správa: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Výbor pre rybárstvo

124 • Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume,
regulačnom testovaní a vzdelávaní

Návrhy uznesenia
[2021/2784(RSP)]

61 À • Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

Správa: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Správa o vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu informácií na daňové účely: pokrok,
poučenia a prekážky, ktoré treba prekonať

[2020/2046(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

84 • Škandál týkajúci sa spyware Pegasus

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2879(RSP)]

85 À • Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2880(RSP)]

55 À • Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v
článku 83 ods. 1 ZFEÚ

Správa: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o určení rodovo motivovaného násilia za novú
oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ

[2021/2035(INL)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

97 • Jediné hlasovania

70 ««« - Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania víz

Odporúčanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a
Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom
Kapverdskej republiky a Európskej únie

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci



4 4streda 15. septembra 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

68 «««I - Zmena rámcového rozhodnutia Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o
ochrane osobných údajov

Správa: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady
2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

69 «««I - Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach: zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných
údajov

Správa: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/41/EÚ, pokiaľ ide
o jej zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

71 ««« - Dohoda medzi EÚ a Kóreou: určité aspekty leteckých služieb

Odporúčanie: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou
a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

99 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Určenie rodovo motivovaného
násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ

98 • Záverečné hlasovanie

83 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: kritériá na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na
liečbu určitých infekcií u ľudí

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nová stratégia EÚ – Čína

Správa: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

44 À - Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Správa: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 118

54 À« - Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Správa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci



 

20.30 – 23.00 h     Rozpravy
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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)

[2019/2186(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

34 À - Budúci rybári

Správa: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Výbor pre rybárstvo

60 À - Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume,
regulačnom testovaní a vzdelávaní

Návrhy uznesenia

Spoločný návrh uznesenia B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Rozprava: 08/07/2021)

64 • Príspevok EÚ k transformácii globálnych potravinových systémov na dosiahnutie
cieľov udržateľného rozvoja

Otázka na ústne zodpovedanie

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Výbor pre rozvoj
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Príspevok EÚ k transformácii globálnych potravinových systémov v záujme plnenia cieľov udržateľného
rozvoja

[2021/2750(RSP)]

63 • Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19

[2021/2734(RSP)]
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