EVROPSKÝ PARLAMENT
2014

2019
Dokument ze zasedání

POŘAD JEDNÁNÍ

15.– 18. dubna 2019
Štrasburk

17/04/19

CS

637.987/OJ
Jednotná v rozmanitosti

CS

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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Pondělí 15. dubna 2019
17:00 - 24:00
Pokračování zasedání a plán práce
Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie - Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Právní stát v Rumunsku - Prohlášení Komise
Společná rozprava - Fondy kolektivního investování
Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Společná rozprava - Bankovní reforma
Kapitálové požadavky (nařízení)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)
Kapitálové požadavky (směrnice)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)
Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy - Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Společná rozprava - Evropský systém dohledu nad finančním trhem
Evropské orgány dohledu a finanční trhy - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady
pro systémová rizika - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Společná rozprava - Obezřetnostní požadavky a dohled
Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)
Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb - Prohlášení Komise
Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

Úterý 16. dubna 2019
09:00 - 11:50
Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z
Evropské unie - Prohlášení Evropské rady a Komise
Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii - Zpráva: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Evropský orgán pro pracovní záležitosti - Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany - Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
- Doporučení: Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a
zeměpisných označeních - Zpráva: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb - Doporučení: Jozo Radoš
(A8-0191/2019)
Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách - Doporučení: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan - Zpráva: Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová - Zpráva: Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie - Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
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Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Kapitálové požadavky (nařízení)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)
Kapitálové požadavky (směrnice)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)
Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) - Zpráva:
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) - Zpráva:
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy - Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Evropské orgány dohledu a finanční trhy - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro
systémová rizika - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) - Zpráva:
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)
Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii - Zpráva: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Evropský orgán pro pracovní záležitosti - Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření - Zpráva:
Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Nařízení o evropských podnikových statistikách - Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského
veřejného žalobce - Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly - Zpráva: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel - Zpráva: Maria Grapini (A8-0464/2018)
Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání - Zpráva: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností - Zpráva: Tamás Meszerics
(A8-0247/2017)
Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz - Zpráva: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)
Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace Zpráva: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví - Zpráva: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti - Zpráva: Róża Gräfin
von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
15:00 - 24:00
Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai - Prohlášení Rady a Komise
Situace v Libyii - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na
Západním břehu Jordánu - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku
Situace v Súdánu - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost Prohlášení Rady a Komise
Společná rozprava - Horizont Evropa
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků - Zpráva: Dan
Nica (A8-0401/2018)
Program, kterým se provádí program Horizont Evropa - Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)
Dozor nad trhem a soulad výrobků - Zpráva: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských
služeb - Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele - Zpráva: Daniel Dalton
(A8-0029/2019)
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Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci - Zpráva: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)
Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky - Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Případné vyhoštění Juliana Assange - Prohlášení Rady a Komise

Středa 17. dubna 2019
08:30 - 10:00
Koordinace systémů sociálního zabezpečení - Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
10:00 - 12:20
Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy
12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu
Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ - Doporučení: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků - Zpráva: Dan Nica
(A8-0401/2018)
Program, kterým se provádí program Horizont Evropa - Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)
Dozor nad trhem a soulad výrobků - Zpráva: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských
služeb - Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele - Zpráva: Daniel Dalton
(A8-0029/2019)
Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci - Zpráva: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)
Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky - Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program - Zpráva: Massimiliano Salini
(A8-0405/2018)
Program Digitální Evropa na období 2021–2027 - Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní - Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)
Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) - Zpráva: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Program Spravedlnost - Zpráva: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Program Práva a hodnoty - Zpráva: Bodil Valero (A8-0468/2018)
Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve
výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
15:00 - 17:00
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Evropská pohraniční a pobřežní stráž - Zpráva: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Vízový kodex - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

15
16

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

16

Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291
Smlouvy o fungování Evropské unie – část II - Zpráva: József Szájer (A8-0190/2019)
Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou
článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I - Zpráva: József Szájer (A8-0020/2018)
Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou
článku 290 Smlouvy o fungování EU - Zpráva: József Szájer (A8-0012/2018)
Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného
království z Unie - Doporučení: Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem - Doporučení: Christian Ehler (A8-0188/2019)
Změna statutu Evropské investiční banky - Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních
dopravních systémů
Evropská pohraniční a pobřežní stráž - Zpráva: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
637.987/OJ
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Vízový kodex - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním
Atlantiku - Zpráva: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací - Zpráva: Emil Radev (A8-0442/2018)
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť
národních koordinačních center - Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)
Nástroj pro propojení Evropy - Zpráva: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(A8-0409/2018)
Prevence šíření teroristického obsahu online - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0193/2019)
18:00 - 24:00 Rozpravy (po skončení hlasování)
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla - Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel - Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností - Zpráva: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení - Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Evropský obranný fond - Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Společná rozprava - Kryté dluhopisy
Expozice v krytých dluhopisech - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh - Otázky k ústnímu
zodpovězení (O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Program InvestEU - Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Čtvrtek 18. dubna 2019
08:30 - 11:50
Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory - Prohlášení Komise
Prostředí jednotného evropského námořního portálu - Zpráva: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik - Zpráva: Paul Tang (A8-0363/2018)
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
Kamerun
Brunej
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)
Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem - Zpráva: Claude Moraes
(A8-0192/2019)
Koordinace systémů sociálního zabezpečení - Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla - Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel - Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností - Zpráva: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení - Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Evropský obranný fond - Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Expozice v krytých dluhopisech - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Program InvestEU - Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Prostředí jednotného evropského námořního portálu - Zpráva: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik - Zpráva: Paul Tang (A8-0363/2018)
Perzistentní organické znečišťující látky - Zpráva: Julie Girling (A8-0336/2018)
Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a
registry obchodních údajů - Zpráva: Werner Langen (A8-0181/2018)
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Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí - Zpráva:
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků - Zpráva: Anne Sander (A8-0437/2018)
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh - Návrhy usnesení
Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory - Návrhy usnesení

22
23
23
23

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

25

Lhůty pro předložení

28
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1
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1

Pondělí 15. dubna 2019
17:00 - 24:00

Rozpravy

17:00 - 24:00
1
55

• Pokračování zasedání a plán práce
À «««I

137

• Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie
Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících
porušení práva Unie
[2018/0106(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
• Právní stát v Rumunsku
Prohlášení Komise
[2019/2697(RSP)]
Společná rozprava - Fondy kolektivního investování

24

À «««I

• Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního
investování
[2018/0041(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

22

À «««I

• Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční
distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a
(EU) č. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

Konec společné rozpravy

637.987/OJ

637.987/OJ

2

Pondělí 15. dubna 2019

2

Společná rozprava - Bankovní reforma
12

À «««I

• Kapitálové požadavky (nařízení)
Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního
financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany,
tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům
kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a
zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

13

À «««I

• Kapitálové požadavky (směrnice)
Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti,
smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v
oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu
[2016/0364(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

11

À «««I

• Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a
rekapitalizace (nařízení)
Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace
úvěrových institucí a investičních podniků
[2016/0361(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

10

À «««I

• Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a
rekapitalizace (směrnice)
Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků
absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES,
2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES
[2016/0362(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

Konec společné rozpravy
114 À «««I

637.987/OJ

• Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných
státními dluhopisy
[2018/0171(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

637.987/OJ

3

Pondělí 15. dubna 2019

3

Společná rozprava - Evropský systém dohledu nad finančním trhem
30

À «««I

• Evropské orgány dohledu a finanční trhy
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení
(EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového
kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání,
nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o
evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které
jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních
smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o
prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k
obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
[2017/0230(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

28

À «««I

• Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie
a zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na
úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
[2017/0232(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

29

À «««I

• Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její
výkon (Solventnost II)
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
[2017/0231(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

Konec společné rozpravy
Společná rozprava - Obezřetnostní požadavky a dohled
36

637.987/OJ

À «««I

• Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu
nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

637.987/OJ

4

Pondělí 15. dubna 2019

35

À «««I

4

• Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních
požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení
(EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

Konec společné rozpravy
133

• Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb
Prohlášení Komise
[2019/2695(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

2

• Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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5

Úterý 16. dubna 2019

5

Úterý 16. dubna 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 24:00

Rozpravy
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
Rozpravy

09:00 - 11:50
129

• Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení
Spojeného království z Evropské unie
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2019/2694(RSP)]

49

À «««I

• Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Zpráva: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
[2017/0355(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(Hlasování: 15/11/2018)

50

À «««I

• Evropský orgán pro pracovní záležitosti
Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský
orgán pro pracovní záležitosti
[2018/0064(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(Hlasování: 11/12/2018)

12:00 - 14:00

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

64

«««I

- Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
Zpráva: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
[2018/0154(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

105

«««

- Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných
označeních
Doporučení: Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody
o označeních původu a zeměpisných označeních
[2018/0214(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti

637.987/OJ
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99

Úterý 16. dubna 2019

À «««I

6

- Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a
zeměpisných označeních
Zpráva: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k
Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
[2018/0189(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

96

«««

- Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb
Doporučení: Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské
republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
[2016/0156(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

38

«««

- Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách
Doporučení: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z
roku 2015 jménem Evropské unie
[2017/0107(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod

73

«

- Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
Zpráva: Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora
[2019/0802(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

83

«

- Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová
Zpráva: Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora
[2019/0803(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

55

À «««I

- Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie
Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
[2018/0106(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

24

À «««I

- Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
[2018/0041(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

22

À «««I

- Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
[2018/0045(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
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Úterý 16. dubna 2019

7

12

À «««I

- Kapitálové požadavky (nařízení)
Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)
[2016/0360A(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

13

À «««I

- Kapitálové požadavky (směrnice)
Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)
[2016/0364(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

11

À «««I

- Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)
Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
[2016/0361(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

10

À «««I

- Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)
Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
[2016/0362(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

114 À «««I

- Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
[2018/0171(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

30

À «««I

- Evropské orgány dohledu a finanční trhy
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
[2017/0230(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

28

À «««I

- Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské
rady pro systémová rizika
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
[2017/0232(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

29

À «««I

- Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)
Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
[2017/0231(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

36

À «««I

- Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)
[2017/0358(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

35

À «««I

- Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)
[2017/0359(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
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Úterý 16. dubna 2019
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49

À «««I

- Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Zpráva: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
[2017/0355(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(Hlasování: 15/11/2018)

50

À «««I

- Evropský orgán pro pracovní záležitosti
Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
[2018/0064(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(Hlasování: 11/12/2018)

48

À «««I

- Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření
Zpráva: Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně
mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES)
č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č.
1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č.
254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
(Rozprava: 15/01/2018, hlasování: 16/01/2018)

78

À «««I

- Nařízení o evropských podnikových statistikách
Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně
nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
[2017/0048(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Hlasování: 19/04/2018)

16

À «««I

- Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského
veřejného žalobce
Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č.
883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o
spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF
[2018/0170(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

117 À «««I
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- Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Zpráva: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou
správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
[2018/0258(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(Hlasování: 15/01/2019, Rozprava: 03/04/2019)

637.987/OJ

9

Úterý 16. dubna 2019

116 À «««I

9

- Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Zpráva: Maria Grapini (A8-0464/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v
oblasti cel
[2018/0232(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(Hlasování: 15/01/2019, Rozprava: 03/04/2019)

56

À «««I

- Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání
Zpráva: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich
používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o
uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
[2018/0103(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

52

À «««I

- Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností
Zpráva: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské
statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových
souborů
[2016/0264(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

26

À «««I

- Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz
Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro
interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES,
nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU)
2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti
hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(Rozprava: 27/03/2019)

25

À «««I

- Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a
migrace
Zpráva: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi
informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX
[nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU)
2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(Rozprava: 27/03/2019)

47

À «««I

- Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví
Zpráva: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro
přistěhovalectví (přepracované znění)
[2018/0153(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

637.987/OJ

637.987/OJ
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10

- Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti
Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků
určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných
účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES)
č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

15:00 - 24:00
118

• Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2684(RSP)]

128

• Situace v Libyii
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
[2019/2693(RSP)]

145

• Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné
připojení osad na Západním břehu Jordánu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
[2019/2702(RSP)]

146

• Situace v Súdánu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku
[2019/2703(RSP)]

134

• Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro
kybernetickou bezpečnost
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2696(RSP)]
Společná rozprava - Horizont Evropa
88

637.987/OJ

À «««I

• Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření
výsledků
Zpráva: Dan Nica (A8-0401/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový
program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření
výsledků
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)

637.987/OJ

11
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À «««I

11

• Program, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního
programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont
Evropa
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)

Konec společné rozpravy
17

À «««I

• Dozor nad trhem a soulad výrobků
Zpráva: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a
postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se
výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,
(EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU,
2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU,
2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a
2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

59

À «««I

• Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových
zprostředkovatelských služeb
Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a
transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

101 À «««I

637.987/OJ

• Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Zpráva: Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady
93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na
ochranu spotřebitele
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

637.987/OJ
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71

À «««I

• Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém
řetězci
Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti
hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č.
178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném
uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových
látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004
[o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném
povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a
potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a
nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 10/12/2018, hlasování: 11/12/2018)

70

À «««I

• Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

147

637.987/OJ

• Případné vyhoštění Juliana Assange
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2704(RSP)]

637.987/OJ
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Středa 17. dubna 2019
08:30 - 10:00
10:00 - 12:20
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 24:00

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

08:30 - 10:00
80

À «««I

• Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
(Hlasování: 11/12/2018)

10:00 - 12:20
115

• Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy
[2019/2673(RSP)]

12:30 - 14:30
142
136

88

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
• Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu

«««

À «««I

637.987/OJ

- Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“
Doporučení: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o
azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání
otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému
„Eurodac“ pro účely vymáhání práva
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
- Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Zpráva: Dan Nica (A8-0401/2018)
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)

637.987/OJ
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À «««I

- Program, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)

17

À «««I

- Dozor nad trhem a soulad výrobků
Zpráva: Nicola Danti (A8-0277/2018)
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

59

À «««I

- Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových
zprostředkovatelských služeb
Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

101 À «««I

14

- Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Zpráva: Daniel Dalton (A8-0029/2019)
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

71

À «««I

- Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 10/12/2018, hlasování: 11/12/2018)

70

À «««I

- Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

91

À «««I

- Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program
Zpráva: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a
Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013,
(EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 12/12/2018, hlasování: 13/12/2018)

89

À «««I

- Program Digitální Evropa na období 2021–2027
Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na
období 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 12/12/2018, hlasování: 13/12/2018)

637.987/OJ
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93

À «««I

- Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní
Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro
spolupráci v oblasti daní
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
(Rozprava: 16/01/2019, hlasování: 17/01/2019)

86

À «««I

- Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Zpráva: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast
klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 10/12/2018, hlasování: 11/12/2018)

95

À «««I

- 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
(Hlasování: 13/02/2019)

94

À «««I

- Program Práva a hodnoty
Zpráva: Bodil Valero (A8-0468/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(Rozprava: 16/01/2019, hlasování: 17/01/2019)

138 À

- Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve
výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
B8-0240/2019
[2019/2698(RSO)]

15:00 - 17:00
53

À «««I

637.987/OJ

• Evropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a
pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

637.987/OJ

16

41
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17:00 - 18:00

16

• Vízový kodex
Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(Hlasování: 11/12/2018)
HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)

«««I

- Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům
290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II
Zpráva: József Szájer (A8-0190/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících
použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské
unie
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

57

À «««I

- Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s
kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I
Zpráva: József Szájer (A8-0020/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících
použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské
unie
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

58

«««I

- Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s
kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU
Zpráva: József Szájer (A8-0012/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice
stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování
Evropské unie
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

119

«««

- Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného
království z Unie
Doporučení: Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu
Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Rozpočtový výbor

125

«««

- Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem
Doporučení: Christian Ehler (A8-0188/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským
společenstvím a vládou Ruské federace
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

124

637.987/OJ

637.987/OJ
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Středa 17. dubna 2019

«

122

126 À

17

- Změna statutu Evropské investiční banky
Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Výbor pro ústavní záležitosti
- Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních
inteligentních dopravních systémů
B8-0239/2019
[2019/2651(DEA)]

53

À «««I

- Evropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

41

À «««I

- Vízový kodex
Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(Hlasování: 11/12/2018)

42

À «««I

- Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov
v severozápadním Atlantiku
Zpráva: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v
oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES)
č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Výbor pro rybolov

69

À «««I

- Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací
Zpráva: Emil Radev (A8-0442/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání
finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o
zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

103 À «««I

637.987/OJ

- 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
(Rozprava: 11/03/2019, hlasování: 13/03/2019)

637.987/OJ

18
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Středa 17. dubna 2019

À «««I

123 À «««I

18:00 - 24:00

18

- Nástroj pro propojení Evropy
Zpráva: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a
zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)
- Prevence šíření teroristického obsahu online
Zpráva: Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozpravy (po skončení hlasování)

72

À «««I

• Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní
emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 14/11/2018, hlasování: 14/11/2018)

37

À «««I

• Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 24/10/2018, hlasování: 25/10/2018)

98

À «««I

• Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU)
2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních
společností
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

75

À «««I

• Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU)
2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
(Hlasování: 17/01/2019)

637.987/OJ
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90

Středa 17. dubna 2019

À «««I

19

• Evropský obranný fond
Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský
obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)
Společná rozprava - Kryté dluhopisy

68

À «««I

• Expozice v krytých dluhopisech
Zpráva: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

67

À «««I

• Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Zpráva: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých
dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES
a 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

Konec společné rozpravy
106 À

• Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
Otázky k ústnímu zodpovězení
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Výbor pro ústavní záležitosti
Rada
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Výbor pro ústavní záležitosti
Komise
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh

[2019/2536(RSP)]
85

À «««I

637.987/OJ

• Program InvestEU
Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program
InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
(Rozprava: 15/01/2019, hlasování: 16/01/2019)

637.987/OJ
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Čtvrtek 18. dubna 2019

20

Čtvrtek 18. dubna 2019
08:30 - 11:50
12:00 - 14:00

Rozpravy
HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

08:30 - 11:50
135 À

• Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
Prohlášení Komise
[2019/2683(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

21

À «««I

• Prostředí jednotného evropského námořního portálu
Zpráva: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí
jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

18

À «««I

• Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik
Zpráva: Paul Tang (A8-0363/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací
ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU)
2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
(článek 135 jednacího řádu)

130 À

• Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
Společný návrh usnesení B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019,
B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
[2019/2690(RSP)]

131 À

• Kamerun
Společný návrh usnesení B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019,
B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
[2019/2691(RSP)]

132 À

• Brunej
Společný návrh usnesení B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019,
B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
[2019/2692(RSP)]

637.987/OJ
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Čtvrtek 18. dubna 2019

12:00 - 14:00
9

21

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

120

«

- Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem
Zpráva: Claude Moraes (A8-0192/2019)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v
trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

80

À «««I

- Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(Hlasování: 11/12/2018)

72

À «««I

- Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 14/11/2018, hlasování: 14/11/2018)

37

À «««I

- Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 24/10/2018, hlasování: 25/10/2018)

98

À «««I

- Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Zpráva: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pro právní záležitosti

75

À «««I

- Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
(Hlasování: 17/01/2019)

90

À «««I

- Evropský obranný fond
Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(Rozprava: 11/12/2018, hlasování: 12/12/2018)

68

À «««I

- Expozice v krytých dluhopisech
Zpráva: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

637.987/OJ
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67

À «««I

- Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Zpráva: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

85

À «««I

- Program InvestEU
Zpráva: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
(Rozprava: 15/01/2019, hlasování: 16/01/2019)

21

À «««I

- Prostředí jednotného evropského námořního portálu
Zpráva: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

18

À «««I

- Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik
Zpráva: Paul Tang (A8-0363/2018)
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

40

À «««I

- Perzistentní organické znečišťující látky
Zpráva: Julie Girling (A8-0336/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících
látkách (přepracované znění)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(Rozprava: 14/11/2018, hlasování: 15/11/2018)

43

À «««I

- Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových
smluv a registry obchodních údajů
Zpráva: Werner Langen (A8-0181/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud
jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC
derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů,
dohled nad těmito registry a požadavky na ně
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
(Rozprava: 11/06/2018, hlasování: 12/06/2018)

31

À «««I

- Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o
zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č.
648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na
uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

637.987/OJ
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Čtvrtek 18. dubna 2019
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100 À «««I

- Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků
Zpráva: Anne Sander (A8-0437/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU)
2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Hospodářský a měnový výbor

106 À

- Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
Návrhy usnesení
B8-0238/2019
[2019/2536(RSP)]

135 À

- Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
Návrhy usnesení
B8-0241/2019
[2019/2683(RSP)]

637.987/OJ

637.987/OJ

24

24

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
Lhůty pro předložení

637.987/OJ

637.987/OJ
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

25

Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

Pondělí 15. dubna 2019
17:00 - 24:00

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (8 x 6 min)
Navrhovatelé (11 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (7 x
5 min)
Poslanci

:50 min
:48 min
:11 min
:35 min
:120 min

PPE : 31 min 30, S&D : 27 min 30, ECR : 12 min 30, ALDE : 11 min, GUE/NGL : 9 min, Verts/ALE : 9 min,
EFDD : 7 min 30, ENF : 7 min, NI : 5 min

Úterý 16. dubna 2019
09:00 - 11:50

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (2 x 6 min)
Navrhovatelé (7 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (3 x 5 min)
Poslanci

:10 min
:20 min
:12 min
:7 min
:15 min
:75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min, ECR : 8 min, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min, EFDD :
5 min, ENF : 5 min, NI : 3 min 30

15:00 - 24:00

Rada (včetně odpovědí)
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (7 x 6 min)
Navrhovatelé (16 x 1 min)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (12 x 5 min)
Poslanci

:30 min
:30 min
:60 min
:42 min
:16 min
:60 min
:164 min 30

PPE : 44 min 30, S&D : 38 min 30, ECR : 17 min, ALDE : 15 min 30, GUE/NGL : 12 min, Verts/ALE : 12
min, EFDD : 10 min, ENF : 9 min, NI : 6 min

637.987/OJ
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
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Středa 17. dubna 2019
08:30 - 10:00

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodaj
Navrhovatel
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky
Poslanci

:5 min
:6 min
:1 min
:5 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

10:00 - 12:20

Lotyšský premiér Krišjānis Kariņš
Komise (včetně odpovědí)
Poslanci

:30 min
:10 min
:60 min 30

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

15:00 - 17:00

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

:10 min
:12 min
:2 min
:10 min
:60 min 30

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min 30, 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)
Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (8 x 6 min)
Navrhovatelé (12 x 1 min)
Autor (výbor)
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min)
Poslanci

:5 min
:40 min
:48 min
:12 min
:5 min
:40 min
:120 min

PPE : 31 min 30, S&D : 27 min 30, ECR : 12 min 30, ALDE : 11 min, GUE/NGL : 9 min, Verts/ALE : 9 min,
EFDD : 7 min 30, ENF : 7 min, NI : 5 min

637.987/OJ

637.987/OJ
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

27

Čtvrtek 18. dubna 2019
08:30 - 11:50

Komise (včetně odpovědí)
Zpravodajové (2 x 6 min)
Navrhovatel
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

:35 min
:12 min
:1 min
:10 min
:1 min
:6 min
:75 min

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min, ECR : 8 min, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min, EFDD :
5 min, ENF : 5 min, NI : 3 min 30

637.987/OJ

637.987/OJ
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Lhůty pro předložení
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Lhůty pro předložení

Pondělí 15. dubna 2019
55 À

24 À

22 À

12 À

•

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie - Zpráva: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) - Zpráva: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

Středa 10. dubna, 13:00

•

Kapitálové požadavky (nařízení)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0242/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí

Středa 10. dubna, 13:00

Kapitálové požadavky (směrnice)
- Zpráva: Peter Simon (A8-0243/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí

Středa 10. dubna, 13:00

13 À

•
-

11 À

•
-

10 À

114 À

30 À

28 À

36 À

35 À

637.987/OJ

Středa 10. dubna, 13:00

Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

-

Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy - Zpráva: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Evropské orgány dohledu a finanční trhy - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady
pro systémová rizika - Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

29 À

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

-

Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) Zpráva: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0295/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) - Zpráva: Markus Ferber (A8-0296/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

637.987/OJ
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Úterý 16. dubna 2019
49 À

50 À

99 À

-

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii - Zpráva: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Evropský orgán pro pracovní záležitosti - Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a
zeměpisných označeních - Zpráva: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

48 À

78 À

16 À

117 À

116 À

56 À

52 À

-

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření - Zpráva:
Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Nařízení o evropských podnikových statistikách - Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•
-

Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského
veřejného žalobce - Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly - Zpráva: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

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

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání - Zpráva: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností - Zpráva: Tamás Meszerics
(A8-0247/2017)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

26 À

•
-

25 À

47 À

121 À

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz - Zpráva: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

-

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace
- Zpráva: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví - Zpráva: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti - Zpráva: Róża Gräfin
von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Pátek 12. dubna, 13:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Pondělí 15. dubna, 19:00

•

-

637.987/OJ

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

637.987/OJ

30

88 À

87 À

17 À

59 À

Lhůty pro předložení

-

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků - Zpráva: Dan Nica
(A8-0401/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa - Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Dozor nad trhem a soulad výrobků - Zpráva: Nicola Danti (A8-0277/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských
služeb - Zpráva: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

101 À

•
-

71 À

70 À

30

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele - Zpráva: Daniel Dalton
(A8-0029/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

-

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci - Zpráva: Pilar
Ayuso (A8-0417/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky - Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 17. dubna 2019
80 À

91 À

89 À

93 À

86 À

95 À

94 À

637.987/OJ

•

Koordinace systémů sociálního zabezpečení - Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•
-

Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program - Zpráva: Massimiliano Salini
(A8-0405/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Program Digitální Evropa na období 2021–2027 - Zpráva: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní - Zpráva: Sven Giegold (A8-0421/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) - Zpráva: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

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

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

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

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

Úterý 16. dubna, 10:00
Středa 17. dubna, 16:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

637.987/OJ
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138 À

53 À

41 À

57 À

Lhůty pro předložení

-

Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve
výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
Pozměňovací návrhy
Pondělí 15. dubna, 19:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Úterý 16. dubna, 16:00

•

Evropská pohraniční a pobřežní stráž - Zpráva: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Vízový kodex - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou
článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I - Zpráva: József Szájer (A8-0020/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

126 À

•
-

42 À

69 À

103 À

123 À

72 À

37 À

98 À

75 À

637.987/OJ

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních
inteligentních dopravních systémů
Pozměňovací návrhy
Pondělí 15. dubna, 19:00
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování
Úterý 16. dubna, 16:00

-

Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním
Atlantiku - Zpráva: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací - Zpráva: Emil Radev (A8-0442/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a
síť národních koordinačních center - Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

92 À

31

Středa 10. dubna, 13:00

-

Nástroj pro propojení Evropy - Zpráva: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(A8-0409/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Prevence šíření teroristického obsahu online - Zpráva: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování

•

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla - Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel - Zpráva: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•
-

Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností - Zpráva: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení - Zpráva: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Pátek 12. dubna, 13:00
Úterý 16. dubna, 16:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

637.987/OJ
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90 À

68 À

67 À

106 À

85 À

Lhůty pro předložení

32

•

Evropský obranný fond - Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Expozice v krytých dluhopisech - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi - Zpráva: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•
-

Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh - Otázky k ústnímu
zodpovězení (O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Návrh usnesení
Středa 10. dubna, 13:00
Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení
Pondělí 15. dubna, 19:00

•

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

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Čtvrtek 18. dubna 2019
135 À

21 À

18 À

130 À

•

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory - 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

•

Prostředí jednotného evropského námořního portálu - Zpráva: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik - Zpráva: Paul Tang (A8-0363/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin

-

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)

-

131 À

•

Kamerun

-

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)

-

132 À

•

Brunej

-

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)

637.987/OJ

Pondělí 15. dubna, 19:00
Úterý 16. dubna, 19:00
Úterý 16. dubna, 20:00
Středa 17. dubna, 16:00

Středa 10. dubna, 13:00

Středa 10. dubna, 13:00

Pondělí 15. dubna, 20:00
Středa 17. dubna, 13:00
Středa 17. dubna, 14:00

Pondělí 15. dubna, 20:00
Středa 17. dubna, 13:00
Středa 17. dubna, 14:00

Pondělí 15. dubna, 20:00
Středa 17. dubna, 13:00
Středa 17. dubna, 14:00
637.987/OJ
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40 À

43 À

•

Perzistentní organické znečišťující látky - Zpráva: Julie Girling (A8-0336/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv
a registry obchodních údajů - Zpráva: Werner Langen (A8-0181/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

31 À

Středa 10. dubna, 13:00

-

Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí Zpráva: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Pozměňovací návrhy; zamítnutí
Středa 10. dubna, 13:00

•

Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků - Zpráva: Anne Sander (A8-0437/2018)

-

Pozměňovací návrhy; zamítnutí

•

100 À

33

Středa 10. dubna, 13:00

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)

637.987/OJ

Pátek 12. dubna, 12:00
Pondělí 15. dubna, 19:00
Úterý 16. dubna, 19:00
Středa 17. dubna, 19:00

637.987/OJ

