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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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Krátké přednesení následujících zpráv:
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17:00 - 21:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

12 À«««I • Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní
komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro
řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu
tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č.
1984/2003 a (ES) č. 520/2007

[2016/0187(COD)]

Výbor pro rybolov

22 À • Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

Zpráva: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v
EU

[2017/2008(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

10 À • Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových
zemích

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových
zemích

[2016/2324(INI)]

Výbor pro rozvoj

30 À • Boj proti kyberkriminalitě

Zpráva: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Zpráva o boji proti kyberkriminalitě

[2017/2068(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

48 À • Politické vztahy EU se sdružením ASEAN

Zpráva: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN

[2017/2026(INI)]

Výbor pro zahraniční věci
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

59 À • Stav jednání se Spojeným královstvím

[2017/2847(RSP)]

59 À - Stav jednání se Spojeným královstvím

Návrhy usnesení

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

[2017/0013(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

12 À«««I - Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu
tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Výbor pro rybolov

22 À - Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

Zpráva: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

10 À - Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Výbor pro rozvoj

30 À - Boj proti kyberkriminalitě

Zpráva: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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48 À - Politické vztahy EU se sdružením ASEAN

Zpráva: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

60 À • Situace v Moldavsku

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2017/2848(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

50 À • Ukončení dětských sňatků

Otázka k ústnímu zodpovězení

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Ukončení dětských sňatků

[2017/2663(RSP)]

68 • Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2017/2874(RSP)]

35 À • Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

Otázky k ústnímu zodpovězení

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

[2017/2620(RSP)]

69 • Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech
cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2876(RSP)]

72 À • Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II
nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností
vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

[2017/2872(RSP)]
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36 À«««I • Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

Zpráva: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

37 À«««I • Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů
členských států nebo z nich

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu
do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do
přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

38 À«««I • Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro
a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě

Zpráva: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro
zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel
v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o
státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
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09:00 - 11:50 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 22:00 Rozpravy

15 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Doporučení: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem
Evropské unie

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

54 « - Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a
Rumunsku

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis
týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

58 « - Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice

Zpráva: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel
v České republice

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

57 « - Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku

Zpráva: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů
v Portugalsku

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

56 « - Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku

Zpráva: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů
v Řecku

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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36 À«««I - Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

Zpráva: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

37 À«««I - Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z
nich

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

38 À«««I - Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních
plavidel v liniové dopravě

Zpráva: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

72 À - Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009
a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního
systému

Návrh usnesení

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které
obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na
trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech

Návrh usnesení

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které
obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v
souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech

Návrh usnesení

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Ukončení dětských sňatků

Návrh usnesení

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

Návrh usnesení

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     
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80 • Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v
Katalánsku

Prohlášení Komise

[2017/2888(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

63 • Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2017/2866(RSP)]

42 • Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016

[2017/2765(RSP)]

Za přítomnosti předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho

24 ««« • Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce

Doporučení: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

70 • Zatykače Interpolu (červená oznámení)

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2873(RSP)]

71 • Bezpečnost na evropských silnicích

Otázka k ústnímu zodpovězení

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Bezpečnost na evropských silnicích

[2017/2875(RSP)]



Čtvrtek 5. října 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 jednacího řádu)

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 16:00 Rozpravy

52 À • Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích

Zpráva: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Zpráva o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích

[2015/2062(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

65 À • Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích

Společný návrh usnesení B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017,
B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017,
B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Případy vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a novináře Mykoly Semeny

Společný návrh usnesení B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017,
B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situace na Maledivách

Společný návrh usnesení B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017,
B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

24 ««« - Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce

Doporučení: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

52 À - Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích

Zpráva: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



15:00 - 16:00
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73 • Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

Otázka k ústnímu zodpovězení

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Komise
Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

[2017/2877(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 2. října 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Úterý 3. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) (4 x 4 min) :16 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :105 min

PPE : 27 min, S&D : 24 min, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 7 min, ENF : 6 min 30, NI : 4 min

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :25 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

Autoři (výbory) (3 x 5 min) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (7 x 5 min) :35 min

Poslanci :225 min

PPE : 61 min 30, S&D : 54 min 30, ECR : 22 min 30, ALDE : 20 min 30, GUE/NGL : 16 min 30, Verts/ALE :
16 min, EFDD : 13 min 30, ENF : 13 min, NI : 7 min



Středa 4. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Čtvrtek 5. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
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Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min, ENF : 6 min, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodaj :6 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Autor (politická skupina) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (4 x 5 min) :20 min

Poslanci :225 min

PPE : 61 min 30, S&D : 54 min 30, ECR : 22 min 30, ALDE : 20 min 30, GUE/NGL : 16 min 30, Verts/ALE :
16 min, EFDD : 13 min 30, ENF : 13 min, NI : 7 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (3 x
2 min)

:6 min

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (politická skupina) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :30 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, ECR : 3 min, ALDE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, Verts/ALE : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 2. října 2017

 

 

Úterý 3. října 2017
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12 À • Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu
tuňáků v Atlantiku (ICCAT)  - Zpráva: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 27. září, 13:00

22 À • Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU  - Zpráva: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 27. září, 13:00

10 À • Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích  - Zpráva: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 27. září, 13:00

30 À • Boj proti kyberkriminalitě  - Zpráva: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 27. září, 13:00

48 À • Politické vztahy EU se sdružením ASEAN  - Zpráva: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Čtvrtek 28. září, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 2. října, 19:00

59 À • Stav jednání se Spojeným královstvím

- Návrhy usnesení Čtvrtek 28. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pátek 29. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pátek 29. září, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 2. října, 17:00

34 À • Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  - Zpráva:
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 27. září, 13:00

60 À • Situace v Moldavsku - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku

Návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení

Společné návrhy usnesení

50 À • Ukončení dětských sňatků - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Návrh usnesení Středa 27. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 2. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 3. října, 16:00



 

Středa 4. října 2017

 

 

Čtvrtek 5. října 2017
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35 À • Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo - Otázky k ústnímu zodpovězení
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Návrh usnesení Středa 27. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 2. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 3. října, 16:00

72 À • Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a
stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

- Pozměňovací návrhy Pondělí 2. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 3. října, 16:00

36 À • Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě  - Zpráva: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 27. září, 13:00

37 À • Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich
- Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 27. září, 13:00

38 À • Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel
v liniové dopravě  - Zpráva: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 27. září, 13:00

74 À • Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které
obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh,
v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Pondělí 2. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 3. října, 16:00

75 À • Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které
obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v
souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Pondělí 2. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 3. října, 16:00

52 À • Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích  - Zpráva: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 27. září, 13:00

65 À • Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 2. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 4. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 4. října, 14:00



Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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66 À • Případy vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a novináře Mykoly Semeny

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 2. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 4. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 4. října, 14:00

67 À • Situace na Maledivách

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 2. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 4. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 4. října, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 29. září, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 2. října, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 3. října, 19:00

- Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv,
demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Středa 4. října, 19:00


	Pondělí 2. října 2017
	17:00 - 21:00     
	Krátké přednesení následujících zpráv:


	Úterý 3. října 2017
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     
	Společná rozprava - Bezpečnost osobních lodí


	Středa 4. října 2017
	09:00 - 11:50     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 22:00     

	Čtvrtek 5. října 2017
	09:00 - 11:50     
	Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 16:00
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	Čtvrtek 5. října 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00
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