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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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Společná rozprava - Odvětví rybolovu EU

 
Konec společné rozpravy
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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

40 • Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility

Prohlášení Komise

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto
populace

Zpráva: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán
pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší
nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Výbor pro rybolov

(Rozprava: 13/09/2017, hlasování: 14/09/2017)

27 • Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU

Zpráva: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU

[2017/2119(INI)]

Výbor pro rybolov

73 À • Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU

Zpráva: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných
produktů s kritérii pro přístup na trh EU

[2017/2129(INI)]

Výbor pro rybolov

Hlasování se bude konat ve středu.

69 À • Budoucnost potravinářství a zemědělství

Zpráva: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství

[2018/2037(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Hlasování se bude konat ve středu.



 

Krátké přednesení následujících zpráv:

2 2Pondělí 28. května 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

14 • Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013

Zpráva: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013

[2017/2088(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

89 À • Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020

Prohlášení Komise

[2018/2718(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

20 À • Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních
předpisů

Zpráva: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby
právních předpisů

[2016/2018(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro ústavní záležitosti

Hlasování se bude konat ve středu.

12 À • Udržitelné finance

Zpráva: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Zpráva o udržitelných financích

[2018/2007(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

10 À • Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017

Zpráva: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017

[2018/2009(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)



Úterý 29. května 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostní zasedání

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

3 3Úterý 29. května 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 Slavnostní zasedání

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

85 À • Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2714(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

76 À«««I • Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

46 • Projev prezidenta Guinejské republiky Alphy Condého

100 • Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Článek 197 jednacího řádu

70 «««I - Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

Zpráva: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud
jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného
v Baltském moři

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Výbor pro rybolov

72 «««I - Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských
vodních cestách (kodifikované znění)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Výbor pro právní záležitosti
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26 ««« - Dohoda mezi EU a Šýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v
rámci všeobecného systému preferencí

Doporučení: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským
královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

16 ««« - Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci
všeobecného systému preferencí

Doporučení: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským
královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

32 « - Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v
oblasti daně z přidané hodnoty

Zpráva: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o
správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem
Evropské unie

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

27 - Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU

Zpráva: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Výbor pro rybolov

14 - Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013

Zpráva: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

42 À«««I - Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace

Zpráva: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Výbor pro rybolov

(Rozprava: 13/09/2017, hlasování: 14/09/2017)

76 À«««I - Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

15:00 - 23:00     
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43 À«««I - Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení
rybolovu v jižním Tichomoří

Zpráva: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování
a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří
(SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Výbor pro rybolov

(Rozprava: 15/01/2018, hlasování: 16/01/2018)

12 À - Udržitelné finance

Zpráva: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

10 À - Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017

Zpráva: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

90 • Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situace v Nikaragui

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

[2018/2711(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

78 • Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU

Prohlášení Komise

[2018/2697(RSP)]

11 À • Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi

Zpráva: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi

[2018/2017(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu
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22 À • Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Zpráva k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru

[2017/2256(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

53 À • Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva,
podporu a ochranu obětí trestného činu

[2016/2328(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

91 À«««II • Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí,
které nejsou členy EU

Doporučení pro druhé čtení: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU)
2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy
Evropské unie

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

45 À • Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky

Zpráva: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Zpráva k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky

[2017/2070(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod



Středa 30. května 2018

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Slavnostní zasedání

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:30 Rozpravy

12:00 - 12:30 Slavnostní zasedání

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

65 • Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy

[2018/2622(RSP)]

54 • Projev prezidenta Kolumbijské republiky Juana Manuela Santose Calderóna

51 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku,
Francii a Portugalsku

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Rozpočtový výbor

50 - Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu
solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018,
předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout
pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Rozpočtový výbor

91 À«««II - Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou
členy EU

Doporučení pro druhé čtení: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

55 À - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA
2018 – Technická pomoc z podnětu Komise

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Rozpočtový výbor
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67 À - Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9)
(D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Námitky podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON
810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí
1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU

Zpráva: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Výbor pro rybolov

69 À - Budoucnost potravinářství a zemědělství

Zpráva: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

20 À - Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

Zpráva: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro ústavní záležitosti

85 À - Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje

Návrhy usnesení

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi

Zpráva: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

22 À - Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

53 À - Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky

Zpráva: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

66 • Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů
pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza)

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Mechanismus civilní ochrany Unie

Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č.
1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

30 • Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního
rámce EU

Zpráva: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u
motorových vozidel: revize právního rámce EU

[2017/2064(INL)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

61 • Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství
(přepracované znění)

Otázka k ústnímu zodpovězení

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Výbor pro právní záležitosti
Komise
Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění)

[2018/2551(RSP)]

64 • Dopad přemísťování na pracovníky a regiony

Prohlášení Komise

[2018/2674(RSP)]

87 • Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku

Prohlášení Komise

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek
prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)

Zpráva: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) –
Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím
vnějších vztahů EU (2016–2020)

[2017/2012(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

17 À • Provádění strategie EU pro mládež

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Zpráva o provádění strategie EU pro mládež

[2017/2259(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

25 À • Provádění směrnice o ekodesignu

Zpráva: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)

[2017/2087(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



Čtvrtek 31. května 2018

 

 

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 Závažné interpelace

39 À • Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich
zneužívání

Otázka k ústnímu zodpovězení

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Petiční výbor
Komise
Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu

Společný návrh usnesení B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018,
B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Obránci práv žen v Saúdské Arábii

Společný návrh usnesení B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018,
B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Súdán, zejména situace Noury Husseinové Hammadové

Společný návrh usnesení B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018,
B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

30 - Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU

Zpráva: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

15:00 - 16:00
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77 À«««I - Mechanismus civilní ochrany Unie

Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

89 À - Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018,
B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situace v Nikaragui

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018,
B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších
vztahů EU (2016–2020)

Zpráva: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

17 À - Provádění strategie EU pro mládež

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

25 À - Provádění směrnice o ekodesignu

Zpráva: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

39 À - Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání

Návrhy usnesení

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

14 14
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 28. května 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 29. května 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

15 15Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
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Komise (včetně odpovědí) :60 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

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

Navrhovatelé (5 x 1 min) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (9 x 5 min) :45 min

Poslanci :75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 6 min, GUE/NGL : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 6 min, GUE/NGL : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

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

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (6 x 6 min) :36 min

Navrhovatel :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :225 min

PPE : 62 min 30, S&D : 54 min, ECR : 21 min 30, ALDE : 20 min 30, Verts/ALE : 16 min 30, GUE/NGL : 16
min, EFDD : 14 min 30, ENF : 12 min, NI : 7 min 30



Středa 30. května 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 31. května 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

16 16Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

621.808/OJ 621.808/OJ

Premiér Lucemburska Xavier Bettel (včetně odpovědí) :30 min

Předseda Komise (včetně odpovědí) :10 min

Poslanci :75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 6 min, GUE/NGL : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :55 min

Zpravodajové (6 x 6 min) :36 min

Navrhovatelé (7 x 1 min) :7 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Autor (výbor) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :210 min

PPE : 58 min, S&D : 50 min 30, ECR : 20 min, ALDE : 19 min 30, Verts/ALE : 15 min 30, GUE/NGL : 15
min, EFDD : 13 min 30, ENF : 11 min, NI : 7 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Autor (výbor) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min

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

:6 min

Poslanci :75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 6 min, GUE/NGL : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 4 min 30, NI : 3 min 30

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Autoři (závažné interpelace) (2 x 2 min) :4 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :30 min

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



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 28. května 2018

 

 

Úterý 29. května 2018

 

17 17Lhůty pro předložení

621.808/OJ 621.808/OJ

42 À • Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace  - Zpráva:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 23. května, 13:00

73 À • Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU  - Zpráva: Linnéa Engström
(A8-0156/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

69 À • Budoucnost potravinářství a zemědělství  - Zpráva: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

89 À • Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 28. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 29. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 29. května, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 30. května, 16:00

20 À • Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů  - Zpráva: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Středa 23. května, 13:00

12 À • Udržitelné finance  - Zpráva: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Středa 23. května, 13:00

10 À • Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017  - Zpráva: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

Středa 23. května, 13:00

85 À • Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pátek 25. května, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 28. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 28. května, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

76 À • Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb  - Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius
(A8-0319/2017)

- Pozměňovací návrhy Pátek 25. května, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 28. května, 19:00



 

Středa 30. května 2018

 

18 18Lhůty pro předložení

621.808/OJ 621.808/OJ

43 À • Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení
rybolovu v jižním Tichomoří  - Zpráva: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 23. května, 13:00

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

- Návrhy usnesení Pondělí 28. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 29. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 29. května, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 30. května, 16:00

11 À • Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi  - Zpráva: Pier
Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 24. května, 13:00

22 À • Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru  - Zpráva: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

Středa 23. května, 13:00

53 À • Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu   - Zpráva: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

91 À • Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy
EU  - Doporučení pro druhé čtení: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 23. května, 13:00

45 À • Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky  - Zpráva: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 23. května, 13:00

55 À • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018
– Technická pomoc z podnětu Komise  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

67 À • Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9)
(D056125)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

68 À • Námitky podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 ×
NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507,
59122, MON 810 a NK603 (D056123)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 28. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 29. května, 16:00

77 À • Mechanismus civilní ochrany Unie  - Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Pozměňovací návrhy Úterý 29. května, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 30. května, 16:00



 

Čtvrtek 31. května 2018

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

19 19Lhůty pro předložení

621.808/OJ 621.808/OJ

37 À • Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších
vztahů EU (2016–2020)  - Zpráva: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 23. května, 13:00

17 À • Provádění strategie EU pro mládež  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 23. května, 13:00

25 À • Provádění směrnice o ekodesignu  - Zpráva: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 23. května, 13:00

39 À • Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání - Otázka k
ústnímu zodpovězení (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Návrhy usnesení Pondělí 28. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 29. května, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 29. května, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 30. května, 16:00

88 À • Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 28. května, 20:00

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

Středa 30. května, 13:00

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

Středa 30. května, 14:00

83 À • Obránci práv žen v Saúdské Arábii

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 28. května, 20:00

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

Středa 30. května, 13:00

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

Středa 30. května, 14:00

84 À • Súdán, zejména situace Noury Husseinové Hammadové

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 28. května, 20:00

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

Středa 30. května, 13:00

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

Středa 30. května, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 25. května, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 28. května, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 29. května, 19:00

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

Středa 30. května, 19:00


	Pondělí 28. května 2018
	17:00 - 23:00     
	Společná rozprava - Odvětví rybolovu EU
	Krátké přednesení následujících zpráv:


	Úterý 29. května 2018
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30     Slavnostní zasedání
	12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     

	Středa 30. května 2018
	09:00 - 11:30     
	12:00 - 12:30     Slavnostní zasedání
	12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     

	Čtvrtek 31. května 2018
	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
	Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)


	Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
	Pondělí 28. května 2018
	17:00 - 23:00

	Úterý 29. května 2018
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Středa 30. května 2018
	09:00 - 11:30
	15:00 - 23:00

	Čtvrtek 31. května 2018
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Lhůty pro předložení
	Pondělí 28. května 2018
	Úterý 29. května 2018
	Středa 30. května 2018
	Čtvrtek 31. května 2018
	Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování


	Obsah
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


