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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

43 À • Postup Unie pro povolování pesticidů

Zpráva: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Zpráva o postupu Unie pro povolování pesticidů

[2018/2153(INI)]

Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlasování se bude konat ve středu.

56 À«««I • Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Zpráva: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

[2017/0113(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

19 À • Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v
Evropském parlamentu

Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v
Evropském parlamentu

[2018/2162(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

20 À • Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Zpráva o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné
syntézy

[2018/2222(INI)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

35 À • Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru

Zpráva: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Zpráva o posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru

[2018/2086(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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15 À • Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody
náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU

Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Zpráva o pokynech EU a mandátu zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody
náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU

[2018/2155(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

32 À • Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU

Zpráva: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Zpráva o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU

[2018/2095(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

26 • Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě

Zpráva: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Zpráva o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě

[2018/2089(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)



Úterý 15. ledna 2019

 

 

09:00 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Slavnostní zasedání

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 10:30 Rozpravy

10:30 - 11:30 Rozpravy

11:30 - 12:00 Slavnostní zasedání

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

112 • Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární
krizi ve Středomoří a v Africe

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2516(RSP)]

75 • Hodnocení rakouského předsednictví Rady

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2942(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

100 • 20. výročí měny euro

91 «««I - Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro
integrovanou správu hranic

Zpráva: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou
správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

93 ««« - Uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou
agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii

Doporučení: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o
postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v
Albánské republice

[2018/0241(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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25 ««« - Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se
zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou
republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a
členských států

[2017/0185(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

24 - Komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou
republikou

[2018/2118(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

26 - Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě

Zpráva: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

56 À«««I - Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Zpráva: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

97 À«««I - Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi

Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další
mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými
třetími zeměmi

[2018/0101(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

90 À«««I - Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

Zpráva: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v
oblasti cel

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

57 À« - Změna statutu Evropské investiční banky

Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky

[2018/0811(CNS)]

Výbor pro ústavní záležitosti



 

15:00 - 23:00     
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19 À - Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském
parlamentu

Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

20 À - Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

35 À - Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru

Zpráva: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

15 À - Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo
přesvědčení mimo EU

Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

32 À - Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU

Zpráva: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

54 • Představení programu činnosti rumunského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2918(RSP)]

29 À • Výroční zpráva ECB za rok 2017

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2017

[2018/2101(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Za přítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho

22 À • Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018

[2018/2100(INI)]

Hospodářský a měnový výbor



 
Společná rozprava - Provádění obchodních dohod a dohod o přidružení v Latinské

Americe

 
Konec společné rozpravy
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85 À«««I • Zavedení Programu InvestEU

Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program
InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

39 À • Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru

Zpráva: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Zpráva o provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru

[2018/2010(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

27 • Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou

Zpráva: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou

[2018/2106(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

83 À«««I • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Zpráva: Maria Arena (A8-0445/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

89 À«««I • Evropský sociální fond plus (ESF+)

Zpráva: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu
plus (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

88 À«««I • Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)

Zpráva: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních
týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj



Středa 16. ledna 2019

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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08:30 - 10:00 Rozpravy

10:00 - 12:20 Rozpravy

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

15:00 - 17:00 Rozpravy

17:00 - 18:00 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)

18:00 - 24:00 Rozpravy (po skončení hlasování)

106 • Vystoupení Spojeného království z EU

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2970(RSP)]

11 • Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o
budoucnosti Evropy

[2018/2748(RSP)]

61 - Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

Návrh rozhodnutí

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci
slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-
středomořské dohodě

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě
(usnesení)

Zpráva: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-
středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

[2018/0256M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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28 ««« - Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě

Doporučení: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým
královstvím na straně druhé

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

104 ««« - Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s
dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa

Doporučení: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na
celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

83 À«««I - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Zpráva: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

89 À«««I - Evropský sociální fond plus (ESF+)

Zpráva: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

88 À«««I - Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)

Zpráva: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

98 À«««I - Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie

Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO
pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

43 À - Postup Unie pro povolování pesticidů

Zpráva: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
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105 • Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017

Zpráva: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017

[2018/2103(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

86 « - Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání
s radioaktivním odpadem

Zpráva: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných
zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č.
1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

27 - Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou

Zpráva: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

85 À«««I - Zavedení Programu InvestEU

Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

42 À« - Náhradní cestovní doklad EU

Zpráva: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí
96/409/SZBP

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

52 À« - Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025

Zpráva: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii
pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a
inovace Horizont Evropa

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



 

18:00 - 24:00     Rozpravy (po skončení hlasování)
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29 À - Výroční zpráva ECB za rok 2017

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

22 À - Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

39 À - Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru

Zpráva: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

59 À - Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017

Zpráva: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

31 À • Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Zpráva: Lara Comi (A8-0456/2018)

Zpráva o provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v
obchodních transakcích

[2018/2056(INI)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

46 À • Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

Zpráva: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky

[2018/2161(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera

47 • Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017

Zpráva: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2017

[2018/2151(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera
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94 À«««I • Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního
státu v členských státech

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v
případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Rozpočtový výbor

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

84 À«««I • Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
„Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

92 À«««I • Program Práva a hodnoty

Zpráva: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
Práva a hodnoty

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

48 « • Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné
elektrárny Ignalina v Litvě

Zpráva: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování
jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program
Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



Čtvrtek 17. ledna 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Krátké přednesení následujících zpráv:

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 jednacího řádu)
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

34 À • Diferencovaná integrace

Zpráva: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Zpráva o diferencované integraci

[2018/2093(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

30 À • Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se
transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU

Zpráva: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Zpráva o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se
transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU

[2018/2096(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

Petiční výbor

110 À • Ázerbájdžán, zejména případ Mehmana Husejnova

Společný návrh usnesení B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019,
B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Súdán

Společný návrh usnesení B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019,
B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

48 « - Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina
v Litvě

Zpráva: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

47 - Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017

Zpráva: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

21 - Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených
konfliktů a válek

Zpráva: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Zpráva o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během
ozbrojených konfliktů a válek

[2017/2023(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

118 «««I - Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení

Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

117 «««I - Zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Zpráva: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Výbor pro rybolov

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

94 À«««I - Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských
státech

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Rozpočtový výbor

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

84 À«««I - Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

92 À«««I - Program Práva a hodnoty

Zpráva: Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



 

15:00 - 16:00     
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632.677/OJ 632.677/OJ

87 À« - Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a
mezinárodní spolupráci

Zpráva: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující
nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

31 À - Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Zpráva: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

46 À - Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

Zpráva: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

34 À - Diferencovaná integrace

Zpráva: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

30 À - Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních
jednání v přípravných orgánech Rady EU

Zpráva: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

Petiční výbor

78 • Ochrana rýže z EU

Otázka k ústnímu zodpovězení

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Ochrana rýže z EU

[2018/2957(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

15 15

632.677/OJ 632.677/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 14. ledna 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 15. ledna 2019

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

16 16Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

632.677/OJ 632.677/OJ

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

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

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 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) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :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

Prezident Evropské centrální banky (včetně odpovědí) :10 min

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :50 min

Zpravodajové (9 x 6 min) :54 min

Navrhovatelé (22 x 1 min) :22 min

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

Poslanci :164 min 30

PPE : 44 min 30, S&D : 38 min 30, ECR : 16 min 30, ALDE : 15 min 30, Verts/ALE : 12 min, GUE/NGL : 12
min, EFDD : 10 min 30, ENF : 8 min 30, NI : 6 min 30



Středa 16. ledna 2019

 

08:30 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

17 17Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

632.677/OJ 632.677/OJ

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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

Španělský předseda vlády Pedro Sánchez Pérez-Castejón :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

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové :6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :60 min 30

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 30

Prezident Evropské investiční banky (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :35 min

Zpravodajové (8 x 6 min) :48 min

Navrhovatelé (13 x 1 min) :13 min

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

Poslanci :119 min 30

PPE : 31 min 30, S&D : 27 min 30, ECR : 12 min, ALDE : 11 min, Verts/ALE : 9 min, GUE/NGL : 9 min,
EFDD : 8 min, ENF : 6 min 30, NI : 5 min



Čtvrtek 17. ledna 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

18 18Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

632.677/OJ 632.677/OJ

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) (3 x 4 min) :12 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) (2 x
2 min)

:4 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

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autoři (výbory) :5 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 14. ledna 2019

 

 

Úterý 15. ledna 2019

 

19 19Lhůty pro předložení

632.677/OJ 632.677/OJ

43 À • Postup Unie pro povolování pesticidů  - Zpráva: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

56 À • Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží  - Zpráva: Cláudia Monteiro de Aguiar
(A8-0193/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

19 À • Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu
- Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

20 À • Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy  - Zpráva: Marian-Jean
Marinescu (A8-0393/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

35 À • Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru  - Zpráva: Brian Hayes (A8-0378/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

15 À • Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo
přesvědčení mimo EU  - Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

32 À • Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU  - Zpráva: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

97 À • Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi  -
Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

90 À • Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel  - Zpráva: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

57 À • Změna statutu Evropské investiční banky  - Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

29 À • Výroční zpráva ECB za rok 2017  - Zpráva: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00



 

Středa 16. ledna 2019

 

20 20Lhůty pro předložení

632.677/OJ 632.677/OJ

22 À • Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018  - Zpráva: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

85 À • Zavedení Programu InvestEU  - Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

39 À • Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru  - Zpráva: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

83 À • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)  - Zpráva: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

89 À • Evropský sociální fond plus (ESF+)  - Zpráva: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

88 À • Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)  - Zpráva: Pascal Arimont
(A8-0470/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

23 À • Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení)  -
Zpráva: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

98 À • Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie  -
Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

59 À • Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017  - Zpráva: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

42 À • Náhradní cestovní doklad EU  - Zpráva: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

52 À • Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025  - Zpráva: Miapetra
Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

31 À • Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích  - Zpráva: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

46 À • Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky  - Zpráva: Barbara Kappel
(A8-0415/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

94 À • Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských
státech  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00
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Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

21 21Lhůty pro předložení

632.677/OJ 632.677/OJ

84 À • Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní  - Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

92 À • Program Práva a hodnoty  - Zpráva: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 9. ledna, 13:00

34 À • Diferencovaná integrace  - Zpráva: Pascal Durand (A8-0402/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

30 À • Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání
v přípravných orgánech Rady EU  - Zpráva: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

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

Středa 9. ledna, 13:00

110 À • Ázerbájdžán, zejména případ Mehmana Husejnova

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 14. ledna, 20:00

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

Středa 16. ledna, 13:00

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

Středa 16. ledna, 14:00

111 À • Súdán

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 14. ledna, 20:00

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

Středa 16. ledna, 13:00

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

Středa 16. ledna, 14:00

87 À • Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní
spolupráci  - Zpráva: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 9. ledna, 13:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 11. ledna, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 14. ledna, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 15. ledna, 19:00

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

Středa 16. ledna, 19:00
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