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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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Pondělí 11. března 2019 1

17:00 - 24:00 1

Pokračování zasedání a plán práce 1

Společná rozprava - Evropský informační systém rejstříků trestů 1

Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS)  - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 1

Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)  - Zpráva: Daniel Dalton
(A8-0018/2018) 1

Zavedení programu Evropský sbor solidarity  - Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 1

Společná rozprava - Kybernetická bezpečnost 2

Akt EU o kybernetické bezpečnosti  - Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 2

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a
síť národních koordinačních center  - Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019) 2

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci  - Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 2

Společná rozprava - Vietnam 2

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti
lesnictví  - Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 2

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti
lesnictví (usnesení)  - Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 2

Evropská občanská iniciativa  - Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018) 3

Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem  - Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 3

Krátké přednesení následující zprávy: 3

Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace  - Zpráva: Soraya Post
(A8-0075/2019) 3

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu) 3

Úterý 12. března 2019 4

09:00 - 10:00 4

Hlasování o žádostech o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu) 4

Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie  - Zpráva: 4

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
plavidel Spojeného království ve vodách Unie  - Zpráva: 4

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Unie  - Zpráva: Ismail Ertug 4

Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU - Prohlášení Rady a
Komise 4

10:00 - 12:20 4

Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy 4

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 5

Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity  - Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019) 5

Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity  - Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019) 5

Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity  - Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019) 5

Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období 5

Elektronické informace o nákladní dopravě  - Zpráva: Claudia Schmidt (A8-0060/2019) 5

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti
lesnictví  - Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 5
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Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti
lesnictví (usnesení)  - Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 5

Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních
dat  - Doporučení: József Nagy (A8-0070/2019) 5

Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním
přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích
- Doporučení: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019) 6

Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska)  -
Doporučení: Francisco Assis (A8-0168/2019) 6

Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska)  - Doporučení: Ramona
Nicole Mănescu (A8-0025/2019) 6

Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem  - Průběžná zpráva: Ramona Nicole
Mănescu (A8-0072/2019) 6

Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království  - Zpráva:
Branislav Škripek (A8-0092/2019) 6

Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS)  - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 6

Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků
třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)  - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018) 7

Zavedení programu Evropský sbor solidarity  - Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 7

Akt EU o kybernetické bezpečnosti  - Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 7

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci  - Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 7

Evropská občanská iniciativa  - Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018) 7

Dovoz kulturních statků  - Zpráva: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 7

Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu  - Zpráva: Mercedes Bresso,
Rainer Wieland (A8-0435/2018) 7

Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření
přijatá na úrovni EU na jejich omezení - Návrhy usnesení 8

Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem  - Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 8

Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace  - Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019) 8

15:00 - 24:00 8

Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 8

Zpráva o Turecku za rok 2018  - Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019) 8

Mimořádná situace ve Venezuele - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 8

Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti
propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany  - Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 8

Společná rozprava - Afghánistán 9

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem  - Doporučení: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019) 9

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)  - Zpráva: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 9

Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem  - Zpráva: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019) 9

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb  - Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 9

Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz -
Prohlášení Rady a Komise 9

Vízový informační systém  - Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 10

Azylový a migrační fond  - Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 10

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  - Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 10

Fond pro vnitřní bezpečnost  - Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 10

Středa 13. března 2019 11
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09:00 - 11:50 11

Změna klimatu - Prohlášení Rady a Komise 11

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU -
Prohlášení Rady a Komise 11

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

Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království  -
Zpráva: Klaus Buchner (A8-0071/2019) 11

Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko
(Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU  - Zpráva: Iskra
Mihaylova (A8-0021/2019) 11

Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v
kontextu vystoupení Spojeného království z EU  - Zpráva: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019) 11

Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  - Zpráva: Kosma Złotowski
(A8-0061/2019) 12

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem  - Doporučení: Anna Elżbieta
Fotyga (A8-0026/2019) 12

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)  - Zpráva: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 12

Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva  - Doporučení: Monica Macovei
(A8-0081/2019) 12

Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU  - Zpráva: Hilde Vautmans (A8-0171/2019) 12

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb  - Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 12

Vízový informační systém  - Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 12

Azylový a migrační fond  - Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 12

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  - Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 13

Fond pro vnitřní bezpečnost  - Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 13

Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin  - Zpráva: Pilar
Ayuso (A8-0021/2018) 13

Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie  - Zpráva: Tiemo Wölken
(A8-0439/2018) 13

Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení
Spojeného království z EU  - Zpráva: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019) 13

Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království z Unie  - Zpráva: Isabella De Monte (A8-0063/2019) 13

Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného
království z Unie  - Zpráva: Pavel Telička (A8-0062/2019) 13

Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z
Unie  - Zpráva: 14

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
plavidel Spojeného království ve vodách Unie  - Zpráva: 14

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Unie  - Zpráva: Ismail Ertug 14

Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny - Návrhy usnesení 14

Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti
propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany  - Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 14

Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem  - Zpráva: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019) 14

15:00 - 17:00 14

Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy - Prohlášení Komise 14

Společná rozprava - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik 15

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  - Zpráva: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 15

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v
roční analýze růstu na rok 2019  - Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019) 15
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17:00 - 18:00 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek) 15

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť
národních koordinačních center  - Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019) 15

Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  - Zpráva: Isabella
De Monte (A8-0004/2019) 15

Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  - Zpráva: Karima
Delli (A8-0009/2019) 15

Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí  - Zpráva: Gesine Meissner (A8-0326/2018) 15

Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v
celním kodexu Unie  - Zpráva: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018) 16

Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání  - Zpráva: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018) 16

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu 16

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) 16

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9) 16

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 16

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu 16

Zpráva o Turecku za rok 2018  - Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019) 16

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  - Zpráva: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 16

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční
analýze růstu na rok 2019  - Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019) 17

18:00 - 24:00 Rozpravy (nebo po skončení hlasování) 17

Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic  - Zpráva: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018) 17

Zřízení Evropského měnového fondu  - Průběžná zpráva: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 17

Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě  - Zpráva: Markus Pieper (A8-0125/2018) 17

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III  - Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 17

Situace v Nikaragui - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku 17

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a
mezinárodní únosy dětí  - Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 18

Čtvrtek 14. března 2019 19

09:00 - 11:50 19

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje  - Zpráva: Eleni Theocharous, Francesc
Gambús (A8-0160/2019) 19

Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí  - Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0090/2019) 19

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) 19

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu 19

Írán, zejména případ obhájců lidských práv 19

Situace v oblasti lidských práv v Guatemale 19

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 20

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
(článek 135 jednacího řádu) 20

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a
mezinárodní únosy dětí  - Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 20

Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí  - Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0090/2019) 20

Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic  - Zpráva: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018) 20

Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě  - Zpráva: Markus Pieper (A8-0125/2018) 20
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17:00 - 24:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

75 À«««I • Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační
systém rejstříků trestů (ECRIS)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních
příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a
nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

[2016/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

76 À«««I • Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o
odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti
(systém ECRIS-TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o
odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za
účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů
(systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(Hlasování: 08/02/2018)

62 À«««I • Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
č. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání
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47 À«««I • Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA,
Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č.
526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních
technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)

[2017/0225(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

133 À«««I • Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlasování se bude konat ve středu.

72 À«««I • Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních
praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

[2018/0082(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(Hlasování: 25/10/2018)

21 ««« • Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví

Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství
mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

10 • Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o
uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou
socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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58 À«««I • Evropská občanská iniciativa

Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě

[2017/0220(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti

(Hlasování: 05/07/2018)

29 À • Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem

[2018/2158(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

12 À • Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019)

Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

[2018/2159(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)



Úterý 12. března 2019

 

 

09:00 - 10:00     
 

Hlasování o žádostech o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

 

10:00 - 12:20     
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09:00 - 10:00 Rozpravy

10:00 - 12:20 Rozpravy

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

15:00 - 24:00 Rozpravy

93 À«««I - Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie

Zpráva:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

94 À«««I - Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné
operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Zpráva:

[2019/0010(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

134 À«««I - Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Zpráva: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)

146 À • Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2614(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

124 • Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti
Evropy

[2019/2515(RSP)]
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135 - Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Zpráva o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

[2019/2002(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

144 - Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

[2018/2247(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

145 - Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Zpráva o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

[2018/2267(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

101 - Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektronické informace o nákladní dopravě

Zpráva: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

[2018/0140(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

21 ««« - Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v
oblasti lesnictví

Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

10 - Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v
oblasti lesnictví (usnesení)

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

46 ««« - Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování
osobních dat

Doporučení: József Nagy (A8-0070/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie
ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované
zpracování osobních dat

[2018/0238(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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103 ««« - Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o
komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších
sportovních akcích

Doporučení: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu,
aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a
poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

[2018/0116(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

107 ««« - Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na
straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Unie a členských
států

[2014/0327(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

30 ««« - Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu
k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii

[2016/0121(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

17 - Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem

Průběžná zpráva: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou
se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a
Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

[1998/0031R(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

90 « - Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

Zpráva: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve
Spojeném království

[2018/0812(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

75 À«««I - Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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76 À«««I - Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(Hlasování: 08/02/2018)

62 À«««I - Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

47 À«««I - Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

72 À«««I - Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(Hlasování: 25/10/2018)

58 À«««I - Evropská občanská iniciativa

Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti

(Hlasování: 05/07/2018)

57 À«««I - Dovoz kulturních statků

Zpráva: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků

[2017/0158(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(Rozprava: 24/10/2018, hlasování: 25/10/2018)

97 À«««I - Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Zpráva: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č.
1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti
s volbami do Evropského parlamentu

[2018/0336(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti



 

15:00 - 24:00     
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122 À - Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná
opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení

Návrhy usnesení

B8-0153/2019, Společný návrh usnesení B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019,
B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Rozprava: 13/02/2019)

29 À - Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

12 À - Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

123 À • Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

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

[2019/2580(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

16 À • Zpráva o Turecku za rok 2018

Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019)

Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018

[2018/2150(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

153 À • Mimořádná situace ve Venezuele

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

[2019/2628(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

117 À • Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem
bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení
následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem
bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

[2018/2115(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu
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32 ««« • Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem

Doporučení: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti
partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a
Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

33 À • Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem
(usnesení)

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně
druhé jménem Unie

[2015/0302M(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

31 À • Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se
dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

[2018/2246(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

13 À«««I • Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a
služeb

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

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

138 À • Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji
proti praní peněz

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2612(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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99 À«««I • Vízový informační systém

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399,
nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se
zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

70 À«««I • Azylový a migrační fond

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a
migrační fond

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

71 À«««I • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu
pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

69 À«««I • Fond pro vnitřní bezpečnost

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro
vnitřní bezpečnost

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

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

 

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

11 11Středa 13. března 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 14:00 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 (nebo po skončení hlasování)

125 À • Změna klimatu

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2582(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

41 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení
Spojeného království z EU

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného
království

Zpráva: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009
udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

68 «««I - Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené
království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní
spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko)
v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

104 «««I - Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v
kontextu vystoupení Spojeného království z EU

Zpráva: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování
probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání
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66 «««I - Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království 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

(Hlasování: 13/02/2019)

32 ««« - Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem

Doporučení: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

33 À - Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

108 ««« - Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti v Evropské agentuře pro provozní
řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Doporučení: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským
královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé
o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v
prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

23 - Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU

Zpráva: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních
zástupců EU

[2018/2116(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

13 À«««I - Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

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

99 À«««I - Vízový informační systém

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

70 À«««I - Azylový a migrační fond

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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71 À«««I - Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

69 À«««I - Fond pro vnitřní bezpečnost

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

42 À«««I - Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin

Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin,
používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení
lihovin

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 28/02/2018, hlasování: 01/03/2018)

59 À«««I - Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Zpráva: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního
dvora Evropské unie

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

105 À«««I - Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na
vystoupení Spojeného království z EU

Zpráva: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti
koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska z Evropské unie

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

64 À«««I - Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království 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

(Hlasování: 13/02/2019)

67 À«««I - Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království 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

(Hlasování: 13/02/2019)



 

15:00 - 17:00     
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93 À«««I - Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie

Zpráva:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

94 À«««I - Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné
operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Zpráva:

[2019/0010(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

134 À«««I - Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Unie

Zpráva: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)

80 À - Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrhy usnesení

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Rozprava: 14/02/2019)

117 À - Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti
propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

31 À - Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

141 À • Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy

Prohlášení Komise

[2019/2537(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.



Společná rozprava - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik

 
Konec společné rozpravy

 

17:00 - 18:00     HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
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139 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu
na rok 2019

Zpráva: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza
růstu na rok 2019

[2018/2119(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

140 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko
zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019

Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko
zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019

[2018/2120(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

133 À«««I - Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost
a síť národních koordinačních center

Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

51 À«««I - Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Zpráva: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s
ohledem na vystoupení Spojeného království z Uni

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

112 À«««I - Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Zpráva: Karima Delli (A8-0009/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s
ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

52 À«««I - Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí

Zpráva: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí,
kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
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102 À«««I - Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat
stanovených v celním kodexu Unie

Zpráva: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za
účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat
stanovených v celním kodexu Unie

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

53 À«««I - Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání

Zpráva: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních
prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

131 À - Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně
klothianidinu

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Námitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Zpráva o Turecku za rok 2018

Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

139 À - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019

Zpráva: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Hospodářský a měnový výbor



 

18:00 - 24:00     Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
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140 À - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v
roční analýze růstu na rok 2019

Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

74 À«««I • Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

Zpráva: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

(Hlasování: 13/12/2018)

115 À • Zřízení Evropského měnového fondu

Průběžná zpráva: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

[2017/0333R(APP)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

54 À«««I • Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě

Zpráva: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže
v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

49 À • Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020, oddíl III – Komise

[2019/2001(BUD)]

Rozpočtový výbor

147 À • Situace v Nikaragui

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

[2019/2615(RSP)]
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111 « • Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí
(přepracované znění)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Výbor pro právní záležitosti

(Rozprava: 17/01/2018, hlasování: 18/01/2018)



Čtvrtek 14. března 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

50 À • Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

Zpráva: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Zpráva o výroční strategické zprávě o plnění cílů udržitelného rozvoje

[2018/2279(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

20 • Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí

Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních
preferencích

[2018/2107(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

136 À • Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Společný návrh usnesení B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019,
B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Írán, zejména případ obhájců lidských práv

Společný návrh usnesení B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019,
B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Situace v oblasti lidských práv v Guatemale

Společný návrh usnesení B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019,
B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]
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9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

111 « - Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské
zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí

Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Výbor pro právní záležitosti

(Rozprava: 17/01/2018, hlasování: 18/01/2018)

20 - Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí

Zpráva: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

74 À«««I - Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

Zpráva: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

(Hlasování: 13/12/2018)

54 À«««I - Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě

Zpráva: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

49 À - Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Rozpočtový výbor

146 À - Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019,
B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Jmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

142 « - Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor
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143 « - Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Zpráva o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

123 À - Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019,
B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz

Návrhy usnesení

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Změna klimatu

Návrhy usnesení

B8-0184/2019, B8-0188/2019, Společný návrh usnesení B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019,
B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy

Návrhy usnesení

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Zřízení Evropského měnového fondu

Průběžná zpráva: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

147 À - Situace v Nikaragui

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019,
B8-0169/2019, B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

Zpráva: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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148 • Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře

Otázka k ústnímu zodpovězení

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komise
Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře

[2019/2616(RSP)]

149 À • Základní práva osob afrického původu

Otázka k ústnímu zodpovězení

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Základní práva osob afrického původu

[2018/2899(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

23 23

636.011/OJ 636.011/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 11. března 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Úterý 12. března 2019

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00
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Komise (včetně odpovědí) :40 min

Zpravodajové (8 x 6 min) :48 min

Navrhovatelé (15 x 1 min) :15 min

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

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

Poslanci :135 min

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

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 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

Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini :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, ENF : 5 min, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Zpravodajové (9 x 6 min) :54 min

Navrhovatelé (11 x 1 min) :11 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (12 x 5 min) :60 min

Poslanci :194 min 30

PPE : 53 min, S&D : 46 min, ECR : 19 min 30, ALDE : 18 min, Verts/ALE : 14 min 30, GUE/NGL : 14 min
30, EFDD : 11 min 30, ENF : 10 min 30, NI : 7 min



Středa 13. března 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Čtvrtek 14. března 2019

 

09:00 - 11:50
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Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatelé (4 x 1 min) :4 min

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

Poslanci :45 min 30

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 30, NI : 3 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (7 x 6 min) :42 min

Navrhovatelé (3 x 1 min) :3 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 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, ENF : 9 min, NI : 6 min 30

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

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

Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min

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

:6 min

Poslanci :45 min 30

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 30, NI : 3 min



15:00 - 16:00
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Komise (včetně odpovědí) :10 min

Autoři (výbory) :5 min

Autor (politická skupina) :2 min

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

Poslanci :30 min

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



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 11. března 2019

 

 

Úterý 12. března 2019
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75 À • Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS)  - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

76 À • Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)  - Zpráva: Daniel Dalton
(A8-0018/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

62 À • Zavedení programu Evropský sbor solidarity  - Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

47 À • Akt EU o kybernetické bezpečnosti  - Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

133 À • Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a
síť národních koordinačních center  - Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pátek 8. března, 12:00

72 À • Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci  - Zpráva: Paolo De Castro
(A8-0309/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

58 À • Evropská občanská iniciativa  - Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

29 À • Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem  - Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

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

Středa 6. března, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 11. března, 19:00

12 À • Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace  - Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019)

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

Středa 6. března, 13:00

93 À • Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00

94 À • Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
plavidel Spojeného království ve vodách Unie  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00
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134 À • Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Unie  - Zpráva: Ismail Ertug

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00

146 À • Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU - Prohlášení Rady a
Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. března, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 16:00

57 À • Dovoz kulturních statků  - Zpráva: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

97 À • Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu  - Zpráva: Mercedes Bresso,
Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

122 À • Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření
přijatá na úrovni EU na jejich omezení - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 6. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pátek 8. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pátek 8. března, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 11. března, 19:00

123 À • Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv - Prohlášení místopředsedkyně Komise,
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 20:00

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

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 13. března, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 19:00

16 À • Zpráva o Turecku za rok 2018  - Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

153 À • Mimořádná situace ve Venezuele - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 20. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 25. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 25. března, 20:00

117 À • Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti
propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany  - Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

33 À • Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)  - Zpráva: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

31 À • Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem  - Zpráva: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00
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13 À • Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb  - Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

138 À • Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz -
Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. března, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 16:00

99 À • Vízový informační systém  - Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

70 À • Azylový a migrační fond  - Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

71 À • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  - Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

69 À • Fond pro vnitřní bezpečnost  - Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

125 À • Změna klimatu - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. března, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 16:00

42 À • Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin  - Zpráva: Pilar
Ayuso (A8-0021/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

59 À • Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie  - Zpráva: Tiemo Wölken
(A8-0439/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

105 À • Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení
Spojeného království z EU  - Zpráva: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pátek 8. března, 12:00

64 À • Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení
Spojeného království z Unie  - Zpráva: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

67 À • Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného
království z Unie  - Zpráva: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00
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93 À • Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00

94 À • Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
plavidel Spojeného království ve vodách Unie  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00

134 À • Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Unie  - Zpráva: Ismail Ertug

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 12. března, 13:00

80 À • Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny - Návrhy usnesení

- Návrh usnesení Středa 6. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 12. března, 16:00

141 À • Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. března, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 16:00

139 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  - Zpráva: Tom
Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

140 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v
roční analýze růstu na rok 2019  - Zpráva: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

51 À • Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  - Zpráva: Isabella
De Monte (A8-0004/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

112 À • Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  - Zpráva: Karima
Delli (A8-0009/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

52 À • Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí  - Zpráva: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

102 À • Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat
stanovených v celním kodexu Unie  - Zpráva: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

53 À • Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání  - Zpráva:
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

131 À • Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně
klothianidinu

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. března, 12:00
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127 À • Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. března, 12:00

128 À • Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9)

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. března, 12:00

129 À • Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. března, 12:00

130 À • Námitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. března, 12:00

74 À • Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic  - Zpráva: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

115 À • Zřízení Evropského měnového fondu  - Průběžná zpráva: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

54 À • Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě  - Zpráva: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. března, 13:00

49 À • Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III  - Zpráva: Monika Hohlmeier
(A8-0172/2019)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 11. března, 19:00

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

- Návrhy usnesení Pondělí 11. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. března, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. března, 16:00

50 À • Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje  - Zpráva: Eleni Theocharous, Francesc
Gambús (A8-0160/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. března, 13:00

136 À • Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. března, 20:00

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

Středa 13. března, 13:00

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

Středa 13. března, 14:00

137 À • Írán, zejména případ obhájců lidských práv

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. března, 20:00

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

Středa 13. března, 13:00

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

Středa 13. března, 14:00
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150 À • Situace v oblasti lidských práv v Guatemale

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. března, 20:00

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

Středa 13. března, 13:00

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

Středa 13. března, 14:00

149 À • Základní práva osob afrického původu - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000022/2019 - B8-0016/2019)

- Návrhy usnesení Středa 20. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 25. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 25. března, 20:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 8. března, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 11. března, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 12. března, 19:00

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

Středa 13. března, 19:00
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