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Vysvětlení postupů
Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
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

À = Lhůty pro předložení ´ = Lhůty, jsou-li požadovány 6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty
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Obsah
Pondělí 11. února 2019
17:00 - 24:00
Pokračování zasedání a plán práce
Program EU pro boj proti podvodům - Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto
populace - Zpráva: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Společná rozprava - Pobřeží slonoviny
Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) - Doporučení:
João Ferreira (A8-0030/2019)
Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) Zpráva: João Ferreira (A8-0034/2019)
Společná rozprava - Uplatňování ustanovení Smlouvy
Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU - Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019)
Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce - Zpráva: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019)
Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu
Komise - Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU - Zpráva: Barbara
Spinelli (A8-0051/2019)
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce
práv) - Zpráva: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly - Prohlášení Komise
Velcí predátoři - Prohlášení Komise
Krátké přednesení následujících zpráv:
Stav diskuse o budoucnosti Evropy - Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky - Zpráva: Ashley Fox
(A8-0019/2019)
Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

Úterý 12. února 2019
09:00 - 12:20
Mechanismus civilní ochrany Unie - Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Udržitelné používání pesticidů - Zpráva: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči - Zpráva: Ivo Belet (A8-0046/2019)
Minimální požadavky na opětovné využívání vody - Zpráva: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) - Doporučení: João
Ferreira (A8-0030/2019)
Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) - Zpráva:
João Ferreira (A8-0034/2019)
Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního
dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
se Smlouvami
Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu - Doporučení: Alain Cadec
(A8-0027/2019)
Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu Doporučení: Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem
(přistoupení Chorvatska) - Doporučení: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
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Program EU pro boj proti podvodům - Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto
populace - Zpráva: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Mechanismus civilní ochrany Unie - Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Minimální požadavky na opětovné využívání vody - Zpráva: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly - Zpráva: Nicola Danti
(A8-0318/2018)
Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku - Zpráva: Nicola Danti
(A8-0052/2019)
Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy - Zpráva: Fulvio Martusciello
(A8-0028/2019)
Strategie integrace Romů - Návrhy usnesení
Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU - Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019)
Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce - Zpráva: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019)
Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
- Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU - Zpráva: Barbara Spinelli
(A8-0051/2019)
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce
práv) - Zpráva: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky - Zpráva: Ashley Fox
(A8-0019/2019)
Udržitelné používání pesticidů - Zpráva: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči - Zpráva: Ivo Belet (A8-0046/2019)
15:00 - 17:00
Situace v Sýrii - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 - Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
17:00 - 19:00
Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy
19:00 - 24:00
Společná rozprava - Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem - Doporučení: David Martin (A8-0053/2019)
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0048/2019)
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem - Doporučení: David Martin (A8-0054/2019)
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0049/2019)
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem - Doporučení: Antonio López-Istúriz White
(A8-0020/2019)
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: Antonio López-Istúriz
White (A8-0023/2019)
Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000135/2018
- B8-0005/2019)
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému
výskytu dalších nemocí - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Společná rozprava - Práva osob LGBTI
Práva intersexuálních osob - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023) - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Používání konopí pro léčebné účely - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Modifikace lidské zárodečné linie - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
(O-000013/2019 - B8-0012/2019)
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Středa 13. února 2019
09:00 - 11:50
Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ - Prohlášení Komise
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy - Zpráva:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu - Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani - Zpráva: Kay
Swinburne (A8-0010/2019)
Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany - Zpráva: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období
2021–2027 (program „Pericles IV“) - Zpráva: Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem - Doporučení: David Martin (A8-0053/2019)
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0048/2019)
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem - Doporučení: David Martin (A8-0054/2019)
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0049/2019)
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem - Doporučení: Antonio López-Istúriz White
(A8-0020/2019)
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: Antonio López-Istúriz White
(A8-0023/2019)
Smlouva o založení Dopravního společenství - Doporučení: Karima Delli (A8-0022/2019)
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 - Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy - Zpráva:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Program Spravedlnost - Zpráva: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Stav diskuse o budoucnosti Evropy - Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
15:00 - 17:00
Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost - Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
Hodnocení zdravotnických technologií - Zpráva: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
17:00 - 18:00 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech - Zpráva: Emil
Radev (A8-0477/2018)
Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Zpráva: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie - Zpráva: Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Unie - Zpráva: Pavel Telička (A8-0062/2019)
Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie Zpráva: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka,
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a
Švédska k EU - Doporučení: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě - Zpráva: Dominique Riquet
(A8-0015/2019)
Pojištění motorových vozidel - Zpráva: Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU - Návrhy usnesení
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému
výskytu dalších nemocí - Návrhy usnesení
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Používání konopí pro léčebné účely - Návrhy usnesení
Jednání Petičního výboru v roce 2018 - Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
18:00 - 24:00 Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU - Prohlášení
místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie - Zpráva: Franck Proust
(A8-0198/2018)
Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací
týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii - Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě - Zpráva:
Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny - Zpráva: Eva Maydell (A8-0360/2018)
Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy - Zpráva: Roberts Zīle
(A8-0032/2019)
NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy - Prohlášení Komise
Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření
přijatá na úrovni EU na jejich omezení - Prohlášení Rady a Komise

Čtvrtek 14. února 2019
09:00 - 11:50
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni - Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy - Zpráva: Virginie
Rozière (A8-0059/2019)
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
Zimbabwe
Obhájci práv žen v Saudské Arábii
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
(článek 135 jednacího řádu)
Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu - Zpráva: Matthijs van
Miltenburg (A8-0414/2018)
Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií - Zpráva: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Hodnocení zdravotnických technologií - Zpráva: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie - Zpráva: Franck Proust
(A8-0198/2018)
Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací
týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii - Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě - Zpráva:
Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny - Zpráva: Eva Maydell (A8-0360/2018)
Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy - Zpráva: Roberts Zīle
(A8-0032/2019)
Úprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení
Spojeného království z Evropské unie - Zpráva: Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly - Návrhy usnesení
Práva intersexuálních osob - Návrhy usnesení
Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023) - Návrhy usnesení
Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU - Návrhy usnesení
NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy - Návrhy usnesení
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni - Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy - Zpráva: Virginie
Rozière (A8-0059/2019)
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Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad
decentralizovanými agenturami - Zpráva: György Schöpflin (A8-0055/2019)
15:00 - 16:00
Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
G-000008/2018
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000138/2018 B8-0009/2019)

21
21
21
21
21

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

23

Lhůty pro předložení

26
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1

Pondělí 11. února 2019
17:00 - 24:00

Rozpravy

17:00 - 24:00
1

• Pokračování zasedání a plán práce

41

À «««I

• Program EU pro boj proti podvodům
Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU
pro boj proti podvodům
[2018/0211(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

58

À «««I

• Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro
rybolov využívající tyto populace
Zpráva: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán
pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto
populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské
moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č.
509/2007 a (ES) č. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
(Hlasování: 25/10/2018)
Společná rozprava - Pobřeží slonoviny

26

28

634.303/OJ

«««

• Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu
(2018–2024)
Doporučení: João Ferreira (A8-0030/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody
mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví
rybolovu (2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Výbor pro rybolov
• Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu
(2018–2024) (usnesení)
Zpráva: João Ferreira (A8-0034/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou
Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
[2018/0267M(NLE)]
Výbor pro rybolov

634.303/OJ

2

Pondělí 11. února 2019

2

Konec společné rozpravy
Společná rozprava - Uplatňování ustanovení Smlouvy
62

À

• Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
[2018/2111(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

63

À

• Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Zpráva: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce
[2018/2112(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

22

À

• Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu
vykonávat politickou kontrolu Komise
Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu
vykonávat politickou kontrolu Komise
[2018/2113(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

64

À

• Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Zpráva: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci
EU
[2017/2089(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
Konec společné rozpravy

33

À

128 À

634.303/OJ

• Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut
evropského veřejného ochránce práv)
Zpráva: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné
podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného
ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Výbor pro ústavní záležitosti
• Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly
Prohlášení Komise
[2019/2569(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

634.303/OJ

3

Pondělí 11. února 2019

125 À

3

• Velcí predátoři
Prohlášení Komise
[2018/3006(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
Krátké přednesení následujících zpráv:

50

À

• Stav diskuse o budoucnosti Evropy
Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy
[2018/2094(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
Hlasování se bude konat ve středu.

24

À

• Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Zpráva: Ashley Fox (A8-0019/2019)
Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a
robotiky
[2018/2088(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2

634.303/OJ

• Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

634.303/OJ

4

Úterý 12. února 2019

4

Úterý 12. února 2019
09:00 - 12:20
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 24:00

Rozpravy
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Rozpravy
Rozpravy
Rozpravy

09:00 - 12:20
101 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
[2017/0309(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 30/05/2018, hlasování: 31/05/2018)

20

À

• Udržitelné používání pesticidů
Zpráva: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Zpráva o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů
[2017/2284(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

25

À

• Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Zpráva: Ivo Belet (A8-0046/2019)
Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
[2018/2108(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

74

À «««I

• Minimální požadavky na opětovné využívání vody
Zpráva: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na
opětovné využívání vody
[2018/0169(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

12:30 - 14:30
26

«««

634.303/OJ

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
- Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
Doporučení: João Ferreira (A8-0030/2019)
[2018/0267(NLE)]
Výbor pro rybolov

634.303/OJ

5

Úterý 12. února 2019

5

28

- Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)
Zpráva: João Ferreira (A8-0034/2019)
[2018/0267M(NLE)]
Výbor pro rybolov

122

- Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek
Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu se Smlouvami
B8-0100/2019
[2019/2565(RSP)]

16

«««

- Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Doporučení: Alain Cadec (A8-0027/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o
partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této
dohodě
[2018/0349(NLE)]
Výbor pro rybolov

10

«««

- Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového
oceánu
Doporučení: Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci
neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu
[2018/0239(NLE)]
Výbor pro rybolov

67

«««

- Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a
Mexikem (přistoupení Chorvatska)
Doporučení: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího
dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně
druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
[2017/0319(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

41

À «««I

- Program EU pro boj proti podvodům
Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
[2018/0211(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

58

À «««I

- Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto
populace
Zpráva: Alain Cadec (A8-0310/2018)
[2018/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
(Hlasování: 25/10/2018)

634.303/OJ

634.303/OJ

6

Úterý 12. února 2019

6

101 À «««I

- Mechanismus civilní ochrany Unie
Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
[2017/0309(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 30/05/2018, hlasování: 31/05/2018)

74

À «««I

- Minimální požadavky na opětovné využívání vody
Zpráva: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
[2018/0169(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

87

À «««I

- Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly
Zpráva: Nicola Danti (A8-0318/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č.
167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
[2018/0142(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

37

À «««I

- Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
Zpráva: Nicola Danti (A8-0052/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh,
konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se
zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014
a (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

11

À«

- Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
Zpráva: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných
technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
[2018/0164(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor

95

À

- Strategie integrace Romů
Návrhy usnesení
B8-0098/2019
[2019/2509(RSP)]
(Rozprava: 30/01/2019)

62

À

- Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
[2018/2111(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

63

À

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Zpráva: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
[2018/2112(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

634.303/OJ

634.303/OJ

7

Úterý 12. února 2019

7

22

À

- Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu
Komise
Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
[2018/2113(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

64

À

- Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Zpráva: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
[2017/2089(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

33

À

- Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného
ochránce práv)
Zpráva: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
[2018/2080(INL)]
Výbor pro ústavní záležitosti

24

À

- Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Zpráva: Ashley Fox (A8-0019/2019)
[2018/2088(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

20

À

- Udržitelné používání pesticidů
Zpráva: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
[2017/2284(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

25

À

- Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Zpráva: Ivo Belet (A8-0046/2019)
[2018/2108(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

15:00 - 17:00
97

• Situace v Sýrii
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
[2019/2535(RSP)]

102

• Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018
Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018
[2018/2148(INI)]
Výbor pro zahraniční věci

634.303/OJ

634.303/OJ

8

Úterý 12. února 2019

8

17:00 - 19:00
96

• Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti
Evropy
[2019/2533(RSP)]

19:00 - 24:00
Společná rozprava - Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
«««

14

13

À

15

57

634.303/OJ

• Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: David Martin (A8-0048/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
[2018/0093M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
«««

12

• Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem
Doporučení: David Martin (A8-0053/2019)
Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi
Evropskou unií a Singapurskou republikou
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

À

• Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem
Doporučení: David Martin (A8-0054/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou
na straně druhé jménem Evropské unie
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
• Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: David Martin (A8-0049/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na
jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
[2018/0095M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

«««

• Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem
Doporučení: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o
partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Singapurskou republikou na straně druhé
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci

634.303/OJ

9

Úterý 12. února 2019

93

9

• Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
[2018/0403M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
Konec společné rozpravy

94

À

• Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
Otázka k ústnímu zodpovězení
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU

[2018/2684(RSP)]
80

À

• Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi
souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
Otázka k ústnímu zodpovězení
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému
výskytu dalších nemocí

[2018/2782(RSP)]
Společná rozprava - Práva osob LGBTI
126 À

• Práva intersexuálních osob
Otázky k ústnímu zodpovězení
Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Práva intersexuálních osob
Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Práva intersexuálních osob

[2018/2878(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
131 À

• Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
Otázka k ústnímu zodpovězení
Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Komise
Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)

[2019/2573(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
634.303/OJ

634.303/OJ

10

Úterý 12. února 2019

10

Konec společné rozpravy
86

À

• Používání konopí pro léčebné účely
Otázka k ústnímu zodpovězení
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Používání konopí pro léčebné účely

[2018/2775(RSP)]
127

• Modifikace lidské zárodečné linie
Otázky k ústnímu zodpovězení
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Rada
Modifikace lidské zárodečné linie
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Modifikace lidské zárodečné linie

[2019/2568(RSP)]

634.303/OJ

634.303/OJ

11

Středa 13. února 2019

11

Středa 13. února 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 24:00

Rozpravy
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Rozpravy
HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
Rozpravy (nebo po skončení hlasování)

09:00 - 11:50
129

89

• Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“
Prohlášení Komise
[2019/2570(RSP)]
À «««I

12:00 - 14:00
118 À

• Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy
Zpráva: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto
fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu
hranic a víza
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
- Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020
[2019/2561(RSO)]

73

«««I

- Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu
(kodifikace)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

90

«««I

- Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani
Zpráva: Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro
přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

634.303/OJ

634.303/OJ

12

Středa 13. února 2019

12

65

«««I

- Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany
Zpráva: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení
pohledávek na třetí strany
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

42

«««I

- Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období
2021–2027 (program „Pericles IV“)
Zpráva: Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje
program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles
IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

14

«««

- Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem
Doporučení: David Martin (A8-0053/2019)
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

13

À

«««

12

15

57

- Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: David Martin (A8-0048/2019)
[2018/0093M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

À

- Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem
Doporučení: David Martin (A8-0054/2019)
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
- Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: David Martin (A8-0049/2019)
[2018/0095M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

«««

93

634.303/OJ

- Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem
Doporučení: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
- Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
[2018/0403M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci

634.303/OJ

13

Středa 13. února 2019

«««

69

102

89

- Smlouva o založení Dopravního společenství
Doporučení: Karima Delli (A8-0022/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem
Evropské unie
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
- Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018
Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
[2018/2148(INI)]
Výbor pro zahraniční věci

À «««I

107 À «««I

50

13

À

- Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto
fondy
Zpráva: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
- Program Spravedlnost
Zpráva: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
- Stav diskuse o budoucnosti Evropy
Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
[2018/2094(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

15:00 - 17:00
112

104

• Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2019/2560(RSP)]
«««I

634.303/OJ

• Hodnocení zdravotnických technologií
Zpráva: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických
technologií a změně směrnice 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 01/10/2018, hlasování: 03/10/2018)

634.303/OJ

14

Středa 13. února 2019

17:00 - 18:00

14

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)

75

«««I

- Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
Zpráva: Emil Radev (A8-0477/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001
ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních
věcech
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

76

«««I

- Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských
státech
Zpráva: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a
obchodních v členských státech („doručování písemností“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

115

«««I

- Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva: Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní
propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska z Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

116

«««I

- Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva: Pavel Telička (A8-0062/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní
propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

117

«««I

- Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Unie
Zpráva: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s
ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

634.303/OJ

634.303/OJ

15

Středa 13. února 2019

«««

124

15

- Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení
Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska,
Finska a Švédska k EU
Doporučení: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o
obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan,
Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií,
Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a
Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské
unii
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

91

À «««I

- Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
Zpráva: Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace
transevropské dopravní sítě
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

70

À «««I

- Pojištění motorových vozidel
Zpráva: Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

94

À

- Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
Návrhy usnesení
B8-0096/2019, B8-0099/2019
[2018/2684(RSP)]

80

À

- Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu
současnému výskytu dalších nemocí
Návrhy usnesení
B8-0097/2019
[2018/2782(RSP)]

86

À

- Používání konopí pro léčebné účely
Návrhy usnesení
B8-0071/2019
[2018/2775(RSP)]

71

À

- Jednání Petičního výboru v roce 2018
Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018
[2018/2280(INI)]
Petiční výbor

634.303/OJ

634.303/OJ

16

Středa 13. února 2019

18:00 - 24:00
132 À

16

Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
• Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na
EU
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
[2019/2574(RSP)]

34

À «««I

• Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Zpráva: Franck Proust (A8-0198/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro
prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod

35

À «««I

• Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění
přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě
elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací
týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

59

À «««I

• Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném
členském státě
Zpráva: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží
uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

72

À «««I

• Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Zpráva: Eva Maydell (A8-0360/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za
konverzi měny
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

106 À «««I

• Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Zpráva: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a
autobusové dopravy
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

634.303/OJ

634.303/OJ

17

Středa 13. února 2019

17

114 À

• NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
Prohlášení Komise
[2018/2882(RSP)]

133 À

• Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU
a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2575(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

634.303/OJ

634.303/OJ

18

Čtvrtek 14. února 2019

18

Čtvrtek 14. února 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

Rozpravy
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Rozpravy

09:00 - 11:50
18

À

• Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během
přepravy v rámci EU i mimo ni
[2018/2110(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

27

À

• Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
Zpráva: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její
správy
[2018/2109(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
(článek 135 jednacího řádu)

119 À

• Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
Společný návrh usnesení B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019,
B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
[2019/2562(RSP)]

120 À

• Zimbabwe
Společný návrh usnesení B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019,
B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
[2019/2563(RSP)]

121 À

• Obhájci práv žen v Saudské Arábii
Společný návrh usnesení B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019,
B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
[2019/2564(RSP)]

634.303/OJ

634.303/OJ

19

Čtvrtek 14. února 2019

12:00 - 14:00
9

19

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

108

«««I

- Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu
Zpráva: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních
překážek v přeshraničním kontextu
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj

103

«

- Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií
Zpráva: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi
Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

104

«««I

- Hodnocení zdravotnických technologií
Zpráva: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 01/10/2018, hlasování: 03/10/2018)

34

À «««I

- Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Zpráva: Franck Proust (A8-0198/2018)
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod

35

À «««I

- Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny
informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

59

À «««I

- Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Zpráva: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

72

À «««I

- Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Zpráva: Eva Maydell (A8-0360/2018)
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

106 À «««I

634.303/OJ

- Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Zpráva: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

634.303/OJ

20

Čtvrtek 14. února 2019

20

105 À «««I

- Úprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu
vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Zpráva: Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království
z Evropské unie
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

128 À

- Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly
Návrhy usnesení
B8-0103/2019, Společný návrh usnesení B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
[2019/2569(RSP)]

126 À

- Práva intersexuálních osob
Návrhy usnesení
B8-0101/2019
[2018/2878(RSP)]

131 À

- Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
Návrhy usnesení
B8-0127/2019
[2019/2573(RSP)]

132 À

- Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
Návrhy usnesení
Společný návrh usnesení B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019,
B8-0132/2019, B8-0133/2019
[2019/2574(RSP)]

114 À

- NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
Návrhy usnesení
B8-0079/2019
[2018/2882(RSP)]

18

À

- Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
[2018/2110(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

27

À

- Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
Zpráva: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
[2018/2109(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

634.303/OJ

634.303/OJ

21

61

Čtvrtek 14. února 2019

À

21

- Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad
decentralizovanými agenturami
Zpráva: György Schöpflin (A8-0055/2019)
Zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad
decentralizovanými agenturami
[2018/2114(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti

15:00 - 16:00
Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
130

• G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83

À

• Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
Otázka k ústnímu zodpovězení
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

[2018/2792(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

634.303/OJ

634.303/OJ

22

22

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
Lhůty pro předložení

634.303/OJ

634.303/OJ

23

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

23

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

Pondělí 11. února 2019
17:00 - 24:00

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (8 x 6 min)
Navrhovatelé (12 x 1 min)
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) (2 x 4 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (9 x 5 min)
Poslanci

:60 min
:48 min
:12 min
:8 min
:45 min
:90 min

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

Úterý 12. února 2019
09:00 - 12:20

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (4 x 6 min)
Navrhovatelé (7 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (4 x 5 min)
Poslanci

:20 min
:24 min
:7 min
:20 min
:74 min 30

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

15:00 - 17:00

Rada (včetně odpovědí)
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)
Zpravodaj
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min)
Poslanci

:5 min
:15 min
:6 min
:10 min
:60 min

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

17:00 - 19:00

Italský předseda vlády Giuseppe Conte
Komise
Poslanci

:30 min
:10 min
:60 min

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

634.303/OJ

634.303/OJ
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

24

19:00 - 24:00

Rada (včetně odpovědí)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (2 x 6 min)
Autoři (výbory) (4 x 5 min)
Autor (politická skupina) (6 x 2 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min)
Poslanci

:10 min
:30 min
:12 min
:20 min
:12 min
:30 min
:104 min 30

PPE : 27 min, S&D : 23 min 30, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 6 min 30, ENF : 6 min 30, NI : 4 min 30

Středa 13. února 2019
09:00 - 11:50

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (2 x 6 min)
Navrhovatelé (9 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min)
Poslanci

:15 min
:12 min
:9 min
:10 min
:74 min 30

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

15:00 - 17:00

Řečník v rámci tematické rozpravy
Rada (včetně odpovědí)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové
Navrhovatel (2 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky
Poslanci

:4 min
:5 min
:10 min
:6 min
:2 min
:5 min
:60 min

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

18:00 - 24:00

Rada (včetně odpovědí)
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (5 x 6 min)
Navrhovatelé
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min)
Poslanci

:10 min
:10 min
:45 min
:30 min
:1 min
:40 min
:135 min

PPE : 36 min, S&D : 31 min, ECR : 13 min 30, ALDE : 12 min 30, GUE/NGL : 10 min, Verts/ALE : 10 min,
EFDD : 8 min 30, ENF : 8 min, NI : 5 min 30

634.303/OJ

634.303/OJ
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
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Čtvrtek 14. února 2019
09:00 - 11:50

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (2 x 6 min)
Navrhovatelé (4 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min)
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (3 x
2 min)
Poslanci

:25 min
:12 min
:4 min
:10 min
:1 min
:6 min
:45 min 30

PPE : 10 min, S&D : 8 min 30, ECR : 4 min 30, ALDE : 4 min 30, GUE/NGL : 4 min, Verts/ALE : 4 min,
EFDD : 3 min 30, ENF : 3 min 30, NI : 3 min

15:00 - 16:00

Komise (včetně odpovědí)
Autor (závažná interpelace)
Autoři (výbory)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min)
Poslanci

:10 min
:2 min
:5 min
:10 min
:30 min

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

634.303/OJ

634.303/OJ
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Lhůty pro předložení

26

Lhůty pro předložení

Pondělí 11. února 2019
41 À

58 À

•

Program EU pro boj proti podvodům - Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto
populace - Zpráva: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

62 À

•
-

63 À

•
-

22 À

•
-

64 À

•
-

33 À

128 À

125 À

50 À

24 À

Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU - Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00
Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce - Zpráva: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00
Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu
Komise - Zpráva: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00
Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU - Zpráva: Barbara Spinelli
(A8-0051/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00

-

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného
ochránce práv) - Zpráva: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00

•

Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly - Prohlášení Komise

-

Návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•

Velcí predátoři - Prohlášení Komise

-

Návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení

•

Stav diskuse o budoucnosti Evropy - Zpráva: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

-

Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

•

Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky - Zpráva: Ashley Fox
(A8-0019/2019)
Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
Středa 6. února, 13:00
návrhy usnesení

•

-

634.303/OJ

Středa 6. února, 13:00

Pondělí 11. února, 19:00
Úterý 12. února, 13:00
Úterý 12. února, 14:00
Středa 13. února, 16:00

Středa 6. března, 13:00
Pondělí 11. března, 19:00
Pondělí 11. března, 20:00

Středa 6. února, 13:00

634.303/OJ
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Lhůty pro předložení

27

Úterý 12. února 2019
101 À

20 À

25 À

74 À

87 À

•

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

-

Pozměňovací návrhy

•

Udržitelné používání pesticidů - Zpráva: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•

Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči - Zpráva: Ivo Belet (A8-0046/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•

Minimální požadavky na opětovné využívání vody - Zpráva: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly - Zpráva: Nicola Danti
(A8-0318/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

37 À

•
-

11 À

95 À

13 À

15 À

94 À

Středa 6. února, 13:00

Středa 6. února, 13:00

Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku - Zpráva: Nicola Danti
(A8-0052/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

-

•

Strategie integrace Romů - Návrhy usnesení

-

Návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0048/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Zpráva: David Martin (A8-0049/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•

Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Návrhy usnesení
Středa 6. února, 13:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pondělí 11. února, 19:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Pondělí 11. února, 20:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Úterý 12. února, 16:00

•
-

634.303/OJ

Středa 6. února, 13:00

Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy - Zpráva: Fulvio Martusciello
(A8-0028/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00

•

80 À

Čtvrtek 7. února, 12:00

Středa 6. února, 13:00
Pátek 8. února, 13:00
Pátek 8. února, 14:00
Pondělí 11. února, 19:00

Středa 6. února, 13:00

Středa 6. února, 13:00

Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému
výskytu dalších nemocí - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Návrhy usnesení
Středa 6. února, 13:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pondělí 11. února, 19:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Pondělí 11. února, 20:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Úterý 12. února, 16:00
634.303/OJ
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126 À

Lhůty pro předložení

•
-

131 À

86 À

28

Práva intersexuálních osob - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Návrhy usnesení
Pondělí 11. února, 19:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Úterý 12. února, 13:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Úterý 12. února, 14:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Středa 13. února, 16:00

-

Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023) - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Návrhy usnesení
Úterý 12. února, 12:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Středa 13. února, 12:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Středa 13. února, 13:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Středa 13. února, 19:00

•

Používání konopí pro léčebné účely - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

-

Návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•

Středa 6. února, 13:00
Pondělí 11. února, 19:00
Pondělí 11. února, 20:00
Úterý 12. února, 16:00

Středa 13. února 2019
89 À

118 À

107 À

91 À

70 À

71 À

132 À

-

Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy Zpráva: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

•

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020

-

Pozměňovací návrhy
Žádosti o jmenovitá hlasování

•

Program Spravedlnost - Zpráva: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•
-

Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě - Zpráva: Dominique Riquet
(A8-0015/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

•

Pojištění motorových vozidel - Zpráva: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Jednání Petičního výboru v roce 2018 - Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•

Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU - Prohlášení
místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Návrhy usnesení
Úterý 12. února, 19:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Středa 13. února, 13:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Středa 13. února, 14:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Středa 13. února, 19:00

•

-
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Pondělí 11. února, 19:00
Úterý 12. února, 19:00

Pátek 8. února, 12:00

Středa 6. února, 13:00

Středa 6. února, 13:00
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29

34 À

Lhůty pro předložení

•
-

35 À

•
-

59 À

•
-

72 À

•
-

106 À

114 À

133 À

29

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie - Zpráva: Franck Proust
(A8-0198/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00
Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací
týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii - Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00
Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě Zpráva: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00
Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny - Zpráva: Eva Maydell
(A8-0360/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 6. února, 13:00

-

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy - Zpráva: Roberts
Zīle (A8-0032/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Úterý 12. února, 13:00

•

NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy - Prohlášení Komise

-

Návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•

Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření
přijatá na úrovni EU na jejich omezení - Prohlášení Rady a Komise
Návrhy usnesení
Středa 6. března, 13:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pondělí 11. března, 19:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Pondělí 11. března, 20:00

•

-

Pondělí 11. února, 19:00
Úterý 12. února, 13:00
Úterý 12. února, 14:00
Středa 13. února, 16:00

Čtvrtek 14. února 2019
18 À

27 À

119 À

•

Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni - Zpráva: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

-

Pozměňovací návrhy

•
-

Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy - Zpráva: Virginie
Rozière (A8-0059/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00

•

Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva

-

Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

-
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Středa 6. února, 13:00

Pondělí 11. února, 20:00
Středa 13. února, 13:00
Středa 13. února, 14:00

634.303/OJ

30

Lhůty pro předložení

120 À

•

Zimbabwe

-

Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

-

121 À

•

Obhájci práv žen v Saudské Arábii

-

Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

-

105 À

•
-

61 À

•
-

83 À

•
-

30

Pondělí 11. února, 20:00
Středa 13. února, 13:00
Středa 13. února, 14:00

Pondělí 11. února, 20:00
Středa 13. února, 13:00
Středa 13. února, 14:00

Úprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu
vystoupení Spojeného království z Evropské unie - Zpráva: Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Pondělí 11. února, 19:00
Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad
decentralizovanými agenturami - Zpráva: György Schöpflin (A8-0055/2019)
Pozměňovací návrhy
Středa 6. února, 13:00
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000138/2018 B8-0009/2019)
Návrhy usnesení
Středa 6. března, 13:00
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
Pondělí 11. března, 19:00
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení
Pondělí 11. března, 20:00

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
-

Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv,
demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
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Pátek 8. února, 12:00
Pondělí 11. února, 19:00
Úterý 12. února, 19:00
Středa 13. února, 19:00

634.303/OJ

