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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



Čtvrtek 16. září 2021

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

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

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)
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09:00 Oznámení výsledků

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

09:30 - 10:45 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

13:45 - 15:00 Druhé hlasování

14:30 - 16:30 Rozprava

16:30 Oznámení výsledků

74 • Sankce Spojených států amerických a právní stát

Otázka k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Sankce Spojených států amerických a právní stát

[2021/2868(RSP)]

75 À • Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských
emirátech

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     První hlasování
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103 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

104 • Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Návrhy usnesení
[2021/2872(RSP)]

105 • Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení
[2021/2873(RSP)]

106 • Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Návrhy usnesení
[2021/2874(RSP)]

107 • Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Hospodářský a měnový výbor

108 • Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení
[2021/2877(RSP)]

109 • Situace v Libanonu

Návrhy usnesení
[2021/2878(RSP)]

110 • Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Návrhy usnesení
[2021/2880(RSP)]

111 • Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

Zpráva: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

102 • Konečné hlasování

55 À - Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

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

[2021/2035(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví



13:00      Oznámení výsledků

 

13:45 - 15:00     Druhé hlasování
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101 • Konečná hlasování

75 À - Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Návrhy usnesení

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Návrhy usnesení

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Zpráva: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

81 À - Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situace v Libanonu

Návrhy usnesení

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Návrhy usnesení

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

Zpráva: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Zpráva o posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

[2020/2133(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti



14:30 - 16:30     Rozprava

 

16:30      Oznámení výsledků
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62 À • Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-
19

Otázka k ústnímu zodpovězení

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Petiční výbor
Komise
Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Hlasování se bude konat během říjnového dílčího zasedání
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