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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
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09.00 – 13.00 h     Rozpravy

 

13.00 – 14.15 h     Prvé hlasovanie
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09.00 – 13.00 h Rozpravy

13.00 – 14.15 h Prvé hlasovanie

15.00 – 20.00 h Rozpravy

16.30 – 16.35 h Oznámenie výsledkov

20.00 – 21.15 h Druhé hlasovanie

20.30 – 23.00 h Rozpravy

45 À • Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

Správa: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Správa o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA

[2021/2038(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

53 À • Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

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

[2021/2881(RSP)]

104 • Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich
návrhov

116 • Hlasovanie o dočasnej dohode

30 À«««I - Životné prostredie: Aarhuský dohovor

Správa: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru
o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

117 • Jediné hlasovania

154 À - Návrh na zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie
počtu jej členov

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom

Odporúčanie: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a
vykonávacieho protokolu k tejto dohode

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

Výbor pre rybárstvo

27 - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (uznesenie)

Správa: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou
Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode

[2021/0037M(NLE)]

Výbor pre rybárstvo

74 - Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255
ZFEÚ

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

103 « - Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých
priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

Správa: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú všeobecné clá podľa Spoločného colného
sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

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

Výbor pre regionálny rozvoj

121 • Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

122 • Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s
dosahovaním cieľov Agendy 2030

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

123 • Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných
veciach

Správa: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Vplyv partnerského násilia a práv
starostlivosti na ženy a deti



 

15.00 – 20.00 h     Rozpravy
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126 • Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa
ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“

Správa: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

127 • Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori

Správa: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Výbor pre rybárstvo

151 • Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie: zabezpečenie
koordinovaného prístupu EÚ k budúcim zdravotným krízam a úloha Európskeho
parlamentu v tomto smere

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2021/2916(RSP)]

54 À • Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

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

Správa o správe o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

[2020/2045(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre rozvoj

Výbor pre rozpočet

46 À • Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

Správa: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Správa o stave spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

[2020/2256(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

108 À • Humanitárna situácia v Tigraji

Vyhlásenie Komisie

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

Správa: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Správa o Arktíde: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

[2020/2112(INI)]

Výbor pre zahraničné veci



16.30 – 16.35 h     Oznámenie výsledkov

 

20.00 – 21.15 h     Druhé hlasovanie
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118 • Záverečné hlasovanie

55 À - Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s
dosahovaním cieľov Agendy 2030

Správa: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Výbor pre rozvoj

48 À - Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných
veciach

Správa: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

47 À - Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti

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

[2019/2166(INI)]

Výbor pre právne veci

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

50 À - Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa
ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“

Správa: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

42 À - Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori

Správa: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Výbor pre rybárstvo

101 À - Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane chlorotolurónu a difenokonazolu

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Námietka podľa článku 111 ods. 3: Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za
ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy
alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša
plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

120 • Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

Správa: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Výbor pre zahraničné veci



20.30 – 23.00 h     Rozpravy
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51 • Čas na posúdenie opatrení Únie pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ s blížiacim sa
koncom letnej sezóny

Otázka na ústne zodpovedanie

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Komisia
Koniec letnej sezóny sa blíži, je čas na zhodnotenie opatrení Únie v odvetví cestovného ruchu v Európe

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformácie a úloha sociálnych platforiem

Otázka na ústne zodpovedanie

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií
Komisia
Dezinformácie a úloha sociálnych platforiem

[2021/2870(RSP)]
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