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Vysvětlení postupů
 

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

À = Lhůty pro předložení    ´ = Lhůty, jsou-li požadovány    6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty

1. Třetí čtení

- Řádný legislativní postup («««III)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu

2. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

3. Druhé čtení

- Řádný legislativní postup («««II)
většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení
postoje Rady

4. Jednací řád Evropského parlamentu

- Změny jednacího řádu
většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí

5. První čtení

- Řádný legislativní postup («««I)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

6. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

7. Ostatní postupy

- Konzultace («)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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17:00 - 21:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

29 • Situace lesů v EU

Prohlášení Komise

[2019/2807(RSP)]

25 À • Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

Otázka k ústnímu zodpovězení

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

[2019/2800(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

30 • Situace v Hongkongu

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

[2019/2808(RSP)]

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ

15:00 - 21:00 Rozpravy

31 • Příprava summitu o opatřeních v oblasti klimatu a summitu o cílech udržitelného
rozvoje, které se budou konat v New Yorku

Prohlášení Komise

[2019/2809(RSP)]

26 « • Jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine
LAGARDEOVÁ

Zpráva: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Zpráva o doporučení Rady o jmenování prezidentky Evropské centrální banky

[2019/0810(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

26 « - Jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine LAGARDEOVÁ

Zpráva: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

13 « - Jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

Zpráva: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Zpráva o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální
banky

[2019/0903(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

14 À« - Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel
v Irsku

[2019/0806(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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32 À • Zahraniční vměšování v průběhu voleb a dezinformace ve vnitrostátních a
evropských demokratických procesech

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2810(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

33 • Lesní požáry v Amazonii

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2811(RSP)]

34 • Bezpečnostní situace v Burkina Fasu

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Nedávný vývoj politické situace a uskutečňování mírového procesu v Kolumbii

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Situace v Kašmíru

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

[2019/2815(RSP)]
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12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

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

15:00 - 21:00 Rozpravy

41 À • Vystoupení Spojeného království z EU

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2817(RSP)]

19 - Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018

Zpráva: John Howarth (A9-0005/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019:
zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Rozpočtový výbor

21 À - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke
konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+

Zpráva: John Howarth (A9-0004/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 –
Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Rozpočtový výbor

20 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii
a Rakousku

Zpráva: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Rozpočtový výbor

24 - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie
s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku

Zpráva: John Howarth (A9-0006/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který
je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc
Rumunsku, Itálii a Rakousku

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Rozpočtový výbor
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23 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 –
Technická pomoc z podnětu Komise

Zpráva: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Rozpočtový výbor

41 À - Vystoupení Spojeného království z EU

Návrhy usnesení

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Boj proti rakovině

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2818(RSP)]

11 • Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu  – rozpočtový rok 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stav provádění právních předpisů proti praní peněz

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2820(RSP)]



Čtvrtek 19. září 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

43 À • Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

B9-0048/2019, Společný návrh usnesení B9-0049/2019, B9-0049/2019,
B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar, zejména situace Rohingyů

Společný návrh usnesení B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019,
B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s
dvojím občanstvím

Společný návrh usnesení B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019,
B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 144 jednacího řádu)

25 À - Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019,
B9-0044/2019, B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stav provádění právních předpisů proti praní peněz

Návrhy usnesení

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]
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42 • Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii

Prohlášení Komise

[2019/2806(RSP)]
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Pondělí 16. září 2019

 

17:00 - 21:00

 

 

Úterý 17. září 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00
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Autor (výbor) :5 min

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

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (3 x 5 min) :15 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 20 min, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, Verts/ALE : 9 min 30, ID : 9 min, ECR : 8 min, GUE/NGL :
6 min, NI : 7 min 30

Kandidátka na prezidentku Evropské centrální banky :5 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

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

Poslanci :89 min 30

PPE : 20 min, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, Verts/ALE : 9 min 30, ID : 9 min, ECR : 8 min, GUE/NGL :
6 min, NI : 7 min 30

Rada (včetně odpovědí) :20 min

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

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :179 min 30

PPE : 41 min 30, S&D : 35 min 30, Renew : 25 min 30, Verts/ALE : 18 min, ID : 18 min, ECR : 15 min 30,
GUE/NGL : 11 min, NI : 14 min 30
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Čtvrtek 19. září 2019

 

09:00 - 11:50

 

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

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :106 min

PPE : 23 min 30, S&D : 20 min 30, Renew : 15 min, Verts/ALE : 11 min, ID : 10 min 30, ECR : 9 min 30,
GUE/NGL : 7 min, NI : 9 min

Předseda Rozpočtového výboru :3 min

Zpravodajové pro rozpočet (2 x 3 min) :6 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :35 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (3 x 5 min) :15 min

Poslanci :179 min 30

PPE : 41 min 30, S&D : 35 min 30, Renew : 25 min 30, Verts/ALE : 18 min, ID : 18 min, ECR : 15 min 30,
GUE/NGL : 11 min, NI : 14 min 30

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 144) :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 144) (3 x
2 min)

:6 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 20 min, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, Verts/ALE : 9 min 30, ID : 9 min, ECR : 8 min, GUE/NGL :
6 min, NI : 7 min 30

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :45 min

PPE : 9 min, S&D : 8 min, Renew : 6 min, Verts/ALE : 5 min, ID : 5 min, ECR : 4 min 30, GUE/NGL : 3 min
30, NI : 4 min



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 16. září 2019

 

 

Úterý 17. září 2019

 

 

Středa 18. září 2019
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640.179/OJ 640.179/OJ

25 À • Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Návrhy usnesení Pondělí 16. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. září, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. září, 16:00

14 À • Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku
  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 11. září, 13:00

32 À • Zahraniční vměšování v průběhu voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických
procesech  - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 2. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 7. října, 14:00

41 À • Vystoupení Spojeného království z EU - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Čtvrtek 12. září, 16:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 16. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 16. září, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. září, 16:00

21 À • Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke
konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+  - Zpráva: John Howarth (A9-0004/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 11. září, 13:00

38 À • Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Úterý 17. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 18. září, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 18. září, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. září, 19:00

39 À • Stav provádění právních předpisů proti praní peněz - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 16. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. září, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. září, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. září, 16:00



Čtvrtek 19. září 2019

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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43 À • Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. září, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. září, 14:00

44 À • Myanmar, zejména situace Rohingyů

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. září, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. září, 14:00

45 À • Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. září, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. září, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 13. září, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 16. září, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 17. září, 19:00

- Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv,
demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. září, 19:00
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