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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 5. října 2021

 

 

09:00 - 13:00     Rozpravy
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09:00 - 13:00 Rozpravy

13:00 - 14:15 První hlasování

15:00 - 20:00 Rozpravy

16:30 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Druhé hlasování

20:30 - 23:00 Rozpravy

45 À • Budoucnost vztahů mezi EU a USA

Zpráva: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Zpráva o budoucnosti vztahů mezi EU a USA

[2021/2038(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

53 À • Situace v Bělorusku rok po protestech a jejich násilném potlačení

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

[2021/2881(RSP)]

104 • Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

116 • Hlasování o předběžné dohodě

30 À«««I - Životní prostředí: Aarhuská úmluva

Zpráva: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím,
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a
subjekty Společenství

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 19/05/2021, hlasování: 20/05/2021)

117 • Jediná hlasování

154 À - Návrh na zřízení delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království a
stanovení jejího početního složení

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Doporučení: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou
Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího
protokolu jménem Unie

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Výbor pro rybolov

27 - Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)

Zpráva: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi
Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu jménem Unie

[2021/0037M(NLE)]

Výbor pro rybolov

74 - Návrh na obnovení jmenování Julie Laffranqueové do výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o
fungování Evropské unie

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Jmenování předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Zpráva o návrhu na jmenování předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

103 « - Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových
výrobků na Kanárské ostrovy

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro
dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

121 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

122 • Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu
splnění Agendy 2030

Zpráva: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Výbor pro rozvoj

123 • Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

Zpráva: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Zpráva o dopadu partnerského násilí a
práv péče o dítě na ženy a děti



 

15:00 - 20:00     Rozpravy
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126 • Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky
směrem k „vizi nulových obětí na cestách“

Zpráva: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

127 • Obnova rybích populací ve Středozemním moři

Zpráva: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Výbor pro rybolov

151 • Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví: zajištění
koordinovaného přístupu na úrovni EU v případě budoucích zdravotních krizí a
úloha Evropského parlamentu v této souvislosti

Prohlášení Rady a Komise

[2021/2916(RSP)]

54 À • Zpráva o provádění týkající se svěřenských fondů EU a nástroje pro uprchlíky v
Turecku

Zpráva: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Zpráva o zprávě o provádění týkající se svěřenských fondů EU a nástroje pro uprchlíky v
Turecku

[2020/2045(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro rozvoj

Rozpočtový výbor

46 À • Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany

Zpráva: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Zpráva o stavu schopností EU v oblasti kybernetické obrany

[2020/2256(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

108 À • Humanitární situace v Tigraji

Prohlášení Komise

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktida: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy

Zpráva: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Zpráva o Arktidě: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy

[2020/2112(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



16:30      Oznámení výsledků

 

20:00 - 21:15     Druhé hlasování
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118 • Konečná hlasování

55 À - Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu
splnění Agendy 2030

Zpráva: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Výbor pro rozvoj

48 À - Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

Zpráva: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

47 À - Dopad partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti

Zpráva: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

50 À - Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky
směrem k „vizi nulových obětí na cestách“

Zpráva: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

42 À - Obnova rybích populací ve Středozemním moři

Zpráva: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Výbor pro rybolov

101 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlortoluronu a difenokonazolu

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: technická prověřovací kritéria pro určení podmínek, za
nichž lze hospodářskou činnost považovat za činnost podstatně přispívající ke zmírňování změny
klimatu nebo přizpůsobování se změně klimatu, a pro určení toho, zda tato hospodářská činnost nemá
výrazně škodlivý dopad na ostatní cíle v oblasti životního prostředí

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

120 • Budoucnost vztahů mezi EU a USA

Zpráva: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Výbor pro zahraniční věci



20:30 - 23:00     Rozpravy
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51 • Konec letní sezóny se blíží a je čas posoudit unijní opatření v odvětví cestovního
ruchu v EU

Otázka k ústnímu zodpovězení

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Komise
Konec letní sezóny se blíží a je čas posoudit unijní opatření v odvětví cestovního ruchu v EU

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformace a úloha sociálních platforem

Otázka k ústnímu zodpovězení

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně
dezinformací
Komise
Dezinformace a úloha sociálních platforem

[2021/2870(RSP)]


	Úterý 5. října 2021
	09:00 - 13:00     Rozpravy
	13:00 - 14:15     První hlasování
	15:00 - 20:00     Rozpravy
	16:30      Oznámení výsledků
	20:00 - 21:15     Druhé hlasování
	20:30 - 23:00     Rozpravy


