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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
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10:00 - 11:45 Rozpravy

11:45 - 12:00 HLASOVÁNÍ (nebo na konci předcházející rozpravy)

2 • Pokračování zasedání a plán práce

3 À • Výsledek referenda ve Spojeném království

Prohlášení Rady a Komise

[2016/2800(RSP)]

Následují předsedové skupin

3 À - Výsledek referenda ve Spojeném království

Návrhy usnesení

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Poslanci :45 min

PPE : 9 min 30, S&D : 9 min, ECR : 4 min 30, ALDE : 4 min 30, GUE/NGL : 4 min, Verts/ALE : 4 min,
EFDD : 3 min 30, ENF : 3 min 30, NI : 2 min 30
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3 À • Výsledek referenda ve Spojeném království - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pátek 24. června, 16:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 27. června, 17:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 27. června, 18:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 27. června, 21:00


	Úterý 28. června 2016
	10:00 - 11:45     
	11:45 - 12:00     HLASOVÁNÍ (nebo na konci předcházející rozpravy)

	Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
	Úterý 28. června 2016
	10:00 - 11:45


	Lhůty pro předložení
	Úterý 28. června 2016

	Obsah
	
	
	

	
	


