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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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15:00 - 17:30 Rozpravy

17:30 - 24:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

41 • Rozprava s dánským předsedou vlády Larsem Løkkem Rasmussenem o budoucnosti
Evropy

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou
dohodou

Prohlášení Komise

[2018/2941(RSP)]

24 À • Balíček opatření pro jednotný trh

Prohlášení Komise

[2018/2903(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

43 À • Světová obchodní organizace: další postup

Zpráva: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup

[2018/2084(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

8 À • Zpráva o Srbsku za rok 2018

Zpráva: David McAllister (A8-0331/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018

[2018/2146(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

5 À • Zpráva o Kosovu za rok 2018

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018

[2018/2149(INI)]

Výbor pro zahraniční věci
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4 À • Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018

Zpráva: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018

[2018/2145(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

6 À • Zpráva o Albánii za rok 2018

Zpráva: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018

[2018/2147(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

7 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2018

Zpráva: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018

[2018/2144(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

13 À • Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU

Zpráva: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně
akademické svobody v rámci vnější činnosti EU

[2018/2117(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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09:00 - 11:20 Rozpravy

11:30 - 13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

51 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2958(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

52 • Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu
OSN o migraci

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2959(RSP)]

45 À • Situace zdravotně postižených žen

Otázka k ústnímu zodpovězení

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Situace zdravotně postižených žen

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o
používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

23 «««I - Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté
zacházení nebo trestání

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo
být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
(kodifikované znění)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Výbor pro právní záležitosti
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49 «««I - Změna přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU)
2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění
rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních
programů

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

21 ««« - Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy

Doporučení: David Martin (A8-0376/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

44 « - Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Zpráva o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

17 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Rozpočtový výbor

40 À«««I - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud
jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

20 À«««I - Společná pravidla pro provozování leteckých služeb

Zpráva: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o
společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

48 À - Námitka podle článku 106: dichroman sodný

Návrhy usnesení

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Rozprava: 23/10/2018)

27 À - Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech

Návrh usnesení

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Rozprava: 15/11/2018)

43 À - Světová obchodní organizace: další postup

Zpráva: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

8 À - Zpráva o Srbsku za rok 2018

Zpráva: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

5 À - Zpráva o Kosovu za rok 2018

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

4 À - Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018

Zpráva: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

6 À - Zpráva o Albánii za rok 2018

Zpráva: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

7 À - Zpráva o Černé Hoře za rok 2018

Zpráva: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

13 À - Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU

Zpráva: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Výbor pro zahraniční věci
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45 À - Situace zdravotně postižených žen

Návrhy usnesení

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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Předseda vlády Dánska Lars Løkke Rasmussen :30 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Poslanci :74 min 30

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min, 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) :25 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :50 min

Zpravodajové (8 x 6 min) :48 min

Navrhovatel :1 min

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

Poslanci :90 min

PPE : 23 min, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, Verts/ALE : 7 min, GUE/NGL : 7 min, EFDD :
6 min, ENF : 5 min 30, NI : 4 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Hlavní vyjednavač pro brexit :10 min

Autor (výbor) :5 min

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

Poslanci :45 min

PPE : 10 min, S&D : 8 min 30, ECR : 4 min 30, ALDE : 4 min 30, Verts/ALE : 4 min, GUE/NGL : 4 min,
EFDD : 3 min 30, ENF : 3 min, NI : 3 min
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24 À • Balíček opatření pro jednotný trh - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Středa 5. prosince, 13:00

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

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

43 À • Světová obchodní organizace: další postup  - Zpráva: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

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

Pondělí 26. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 28. listopadu, 16:00

8 À • Zpráva o Srbsku za rok 2018  - Zpráva: David McAllister (A8-0331/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

5 À • Zpráva o Kosovu za rok 2018  - Zpráva: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

4 À • Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018  - Zpráva: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

6 À • Zpráva o Albánii za rok 2018  - Zpráva: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

7 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2018  - Zpráva: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

13 À • Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU  - Zpráva: Wajid Khan (A8-0403/2018)

- Pozměňovací návrhy Úterý 27. listopadu, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 28. listopadu, 19:00

45 À • Situace zdravotně postižených žen - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000117/2018 - B8-0418/2018)

- Návrhy usnesení Středa 21. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 26. listopadu, 20:00

40 À • Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic  - Zpráva: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. listopadu, 13:00

20 À • Společná pravidla pro provozování leteckých služeb  - Zpráva: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. listopadu, 13:00
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48 À • Námitka podle článku 106: dichroman sodný - Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. listopadu, 13:00

37 À • Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci -
Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Úterý 27. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 28. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 28. listopadu, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 28. listopadu, 19:00

27 À • Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech - Návrh
usnesení

- Návrh usnesení Středa 21. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 26. listopadu, 13:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 27. listopadu, 19:00
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