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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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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

14 À«««I • Evropský sbor solidarity

Zpráva: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec
Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č.
1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č.
1313/2013/EU

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

51 À«««I • Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl

Zpráva: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních
reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

(Hlasování: 04/07/2018)

35 • Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

[2017/2225(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

29 • Zvláštní opatření pro Řecko

Zpráva: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

99 À • Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU

Prohlášení Komise

[2018/2847(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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56 • Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci,
do kvalitních zaměstnání

Zpráva: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a
nemoci, do kvalitních zaměstnání

[2017/2277(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

47 À • Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na
pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU

Zpráva: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu
obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU

[2018/2055(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

33 • Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními
službami

Zpráva: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad
finančními službami

[2017/2253(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

37 À • Rovnost jazyků v digitálním věku

Zpráva: Jill Evans (A8-0228/2018)

Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku

[2018/2028(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

23 À • Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových
zemích: případ lesů

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových
zemích: případ lesů

[2018/2003(INI)]

Výbor pro rozvoj

46 • Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

Zpráva: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

[2018/2054(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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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 - 24:00 Rozpravy

11 • Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy

[2018/2730(RSP)]

92 • Vystoupení prezidenta Libanonské republiky Michela Aouna

20 «««I - Rovnocennost přehlídek porostu

Zpráva: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES,
pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci
osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva
obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v
Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva
zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva
obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

30 « - Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Zpráva: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

87 « - Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a
methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením

Zpráva: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-
fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-
fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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80 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku,
Řecku, Litvě a Polsku

Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Rozpočtový výbor

81 - Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem
poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018
předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout
pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Rozpočtový výbor

35 - Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

29 - Zvláštní opatření pro Řecko

Zpráva: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

56 - Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních
zaměstnání

Zpráva: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

33 - Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami

Zpráva: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

46 - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

Zpráva: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

14 À«««I - Evropský sbor solidarity

Zpráva: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání



 

15:00 - 24:00     
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51 À«««I - Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl

Zpráva: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

(Hlasování: 04/07/2018)

31 À« - Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020

Zpráva: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a
odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

47 À - Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve
veřejném prostoru a v politickém životě v EU

Zpráva: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

37 À - Rovnost jazyků v digitálním věku

Zpráva: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

23 À - Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Výbor pro rozvoj

19 À • Situace v Maďarsku

Zpráva: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii
rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je
Evropská unie založena

[2017/2131(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

88 À«««I • Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Zpráva: Axel Voss (A8-0245/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na
jednotném digitálním trhu

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

86 À • Autonomní zbraňové systémy

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

[2018/2752(RSP)]
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34 À • Stav vztahů mezi EU a USA

Zpráva: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA

[2017/2271(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

98 • Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic

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

[2018/2849(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

28 À • Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

Zpráva: Bas Belder (A8-0252/2018)

Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

[2017/2274(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

52 À«««I • Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

Zpráva: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti
vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

53 À«««I • Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz
prostředky trestního práva

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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09:00 - 11:50 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

43 • Stav Unie

Prohlášení předsedy Komise

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud
jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím
destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

26 ««« - Změna memoranda o spolupráci mezi USA a EU (zavedení systémů uspořádání letového provozu)

Doporučení: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi
Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

18 ««« - Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a EU (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států,
Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho
členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

88 À«««I - Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Zpráva: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

52 À«««I - Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

Zpráva: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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53 À«««I - Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

19 À - Situace v Maďarsku

Zpráva: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

86 À - Autonomní zbraňové systémy

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018,
B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Stav vztahů mezi EU a USA

Zpráva: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

28 À - Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

Zpráva: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

91 • Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů
sociálního zabezpečení

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2018/2843(RSP)]

44 • Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů

Zpráva: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č.
1247/2002/ES

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



Společná rozprava - Strategie pro plasty a právní předpisy týkající se chemických

látek, výrobků a odpadů
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32 À • Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

Zpráva: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství

[2018/2035(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

70 À • Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických
látek, výrobků a odpadů

Otázky k ústnímu zodpovězení

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a
odpadů

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a
odpadů

[2018/2589(RSP)]

24 À • Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci

Zpráva: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

[2017/2254(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

55 À«««I • Jednotná digitální brána

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná
digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

49 À • Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

Zpráva: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Zpráva o Evropě v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

[2017/2257(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



Čtvrtek 13. září 2018
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Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 jednacího řádu)
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08:30 - 11:45 Rozpravy

11:45 - 12:15 Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva

12:15 - 14:15 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 16:00 Závažné interpelace

36 À • Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin

Zpráva: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009

[2017/2128(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

22 À • Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

Zpráva: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu

[2018/2008(INI)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

94 À • Uganda, zatčení poslanců opozice

Společný návrh usnesení B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018,
B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua

Společný návrh usnesení B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018,
B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

Společný návrh usnesení B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018,
B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]
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12:15 - 14:15     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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93 • Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorava Zaeva

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

89 « - Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi
Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

16 À«««I - Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými
subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů

Zpráva: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

55 À«««I - Jednotná digitální brána

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

101 «««I - Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož
i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým
se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum,
jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

99 À - Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018,
B8-0393/2018, B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic

Návrhy usnesení

B8-0383/2018, Společný návrh usnesení B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018,
B8-0387/2018, B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]

32 À - Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

Zpráva: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



 

15:00 - 16:00
 

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

12 12Čtvrtek 13. září 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

70 À - Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a
odpadů

Návrhy usnesení

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci

Zpráva: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

49 À - Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

Zpráva: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

36 À - Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin

Zpráva: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

22 À - Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

Zpráva: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

13 13

626.050/OJ 626.050/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 10. září 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 11. září 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 24:00

 

14 14Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

626.050/OJ 626.050/OJ

Komise (včetně odpovědí) :60 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (9 x 1 min) :9 min

Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) (6 x 4 min) :24 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (11 x 5 min) :55 min

Poslanci :60 min

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

Premiér Řecka Alexis Tsipras (včetně odpovědí) :30 min

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

Viktor Orbán, předseda maďarské vlády (včetně odpovědí) :5 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :40 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (7 x 6 min) :42 min

Navrhovatelé (14 x 1 min) :14 min

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

Poslanci :239 min 30

PPE : 66 min 30, S&D : 58 min, ECR : 23 min 30, ALDE : 22 min, Verts/ALE : 17 min 30, GUE/NGL : 17
min, EFDD : 14 min 30, ENF : 12 min 30, NI : 8 min



Středa 12. září 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 13. září 2018

 

08:30 - 11:45

 

15:00 - 16:00

 

15 15Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

626.050/OJ 626.050/OJ

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Předseda Komise (včetně odpovědí) :40 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :35 min

Předseda Rozpočtového výboru :3 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Zpravodajové pro rozpočet (2 x 3 min) :6 min

Autor (výbor) :5 min

Navrhovatelé (5 x 1 min) :5 min

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

Poslanci :239 min 30

PPE : 66 min 30, S&D : 58 min, ECR : 23 min 30, ALDE : 22 min, Verts/ALE : 17 min 30, GUE/NGL : 17
min, EFDD : 14 min 30, ENF : 12 min 30, NI : 8 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodaj (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatel (3 x 1 min) :3 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 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 :60 min

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

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (závažná interpelace) :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, Verts/ALE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 10. září 2018

 

 

Úterý 11. září 2018

 

16 16Lhůty pro předložení

626.050/OJ 626.050/OJ

14 À • Evropský sbor solidarity  - Zpráva: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

51 À • Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl  - Zpráva: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

99 À • Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Úterý 11. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 12. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 12. září, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 12. září, 19:00

47 À • Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném
prostoru a v politickém životě v EU  - Zpráva: Pina Picierno (A8-0265/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

37 À • Rovnost jazyků v digitálním věku  - Zpráva: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

23 À • Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů  - Zpráva:
Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

31 À • Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020  - Zpráva: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. září, 13:00

19 À • Situace v Maďarsku  - Zpráva: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. září, 13:00

88 À • Autorské právo na jednotném digitálním trhu  - Zpráva: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

86 À • Autonomní zbraňové systémy - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 5. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 10. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 10. září, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. září, 16:00



 

Středa 12. září 2018

 

17 17Lhůty pro předložení

626.050/OJ 626.050/OJ

34 À • Stav vztahů mezi EU a USA  - Zpráva: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Pondělí 10. září, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. září, 16:00

100 À • Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic - Prohlášení místopředsedkyně Komise,
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Úterý 11. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 12. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 12. září, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 12. září, 19:00

28 À • Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou  - Zpráva: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

52 À • Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící  - Zpráva: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

53 À • Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva  - Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

16 À • Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými
subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů  - Zpráva: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

32 À • Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství  - Zpráva: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 10. září, 19:00

70 À • Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů -
Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Návrhy usnesení Pondělí 10. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 11. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 11. září, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 12. září, 16:00

24 À • Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci  - Zpráva: Karin Kadenbach
(A8-0257/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

55 À • Jednotná digitální brána  - Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. září, 13:00

49 À • Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU  - Zpráva: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. září, 13:00



Čtvrtek 13. září 2018

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

18 18Lhůty pro předložení

626.050/OJ 626.050/OJ

36 À • Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin  - Zpráva: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. září, 13:00

22 À • Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu  - Zpráva: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

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

Středa 5. září, 13:00

94 À • Uganda, zatčení poslanců opozice

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 10. září, 20:00

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

Středa 12. září, 13:00

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

Středa 12. září, 14:00

95 À • Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 10. září, 20:00

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

Středa 12. září, 13:00

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

Středa 12. září, 14:00

96 À • Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 10. září, 20:00

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

Středa 12. září, 13:00

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

Středa 12. září, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 7. září, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 10. září, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 11. září, 19:00

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

Středa 12. září, 19:00
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