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Vysvětlení postupů
 

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

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

1. Třetí čtení

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

2. Souhlas

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

3. Druhé čtení

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

4. Jednací řád Evropského parlamentu

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

5. První čtení

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

6. Souhlas

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

7. Ostatní postupy

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

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

33 À • Dopady úpadku skupiny Thomas Cook

Prohlášení Komise

[2019/2854(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

41 • Nebezpečí násilného pravicového extremismu (v souvislosti s nedávnými událostmi v
německém Halle)

Prohlášení Komise

[2019/2885(RSP)]

48 À • Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku

Prohlášení Komise

[2019/2891(RSP)]

Hlasování se bude konat na prvním listopadovém dílčím zasedání

47 • Bouře v Evropě – zejména přívalové deště ve Španělsku a hurikán na portugalských
Azorách

Prohlášení Komise

[2019/2892(RSP)]

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
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09:00 - 12:20 Rozpravy

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ

15:00 - 21:00 Rozpravy

15 • Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2019/2721(RSP)]

27 • Hodnocení Junckerovy Komise

Prohlášení předsedy Komise

[2019/2831(RSP)]

Za každou politickou skupinu poté vystoupí jeden řečník

24 «««I - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

Zpráva: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o
Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

[2019/0180(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

21 «««I - Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Zpráva: Chris Davies (A9-0014/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud
jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

[2019/0187(COD)]

Výbor pro rybolov

22 ««« - Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s
vystoupením Spojeného království z Unie

Doporučení: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu
Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

[2019/0186(APP)]

Rozpočtový výbor

25 À«««I - Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502

Zpráva: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)
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16 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Rozpočtový výbor

10 • Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro
otázky azylu na rozpočtový rok 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

11 • Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

35 • Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2877(RSP)]

36 À • Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a
poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

Prohlášení Rady

[2019/2882(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.



Středa 23. října 2019
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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 - 23:00 Rozpravy

40 À • Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

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

[2019/2886(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

28 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

16 À - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Rozpočtový výbor

10 - Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

11 - Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

29 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely
medonosné

Návrh usnesení

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Klimatická a ekologická krize

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2887(RSP)]

20 • Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018

[2019/2802(RSP)]

Za přítomnosti předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho

32 À • Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Otázky k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

[2019/2755(RSP)]

43 À • Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2883(RSP)]

42 • Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2861(RSP)]



Čtvrtek 24. října 2019
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10:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

37 À • Situace osob LGBTI v Ugandě

Společný návrh usnesení B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019,
B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egypt

B9-0136/2019, Společný návrh usnesení B9-0138/2019, B9-0138/2019,
B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Návrh nového trestního zákoníku Indonésie

Společný návrh usnesení B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019,
B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

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

23 6 «««I - Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v
návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002
za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla
způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

34 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového
(Cromomed S.A. a další)

Návrh usnesení

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - Dopady úpadku skupiny Thomas Cook

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček –
veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

Návrhy usnesení

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrhy usnesení

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Návrhy usnesení

B9-0155/2019, Společný návrh usnesení B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME

Otázka k ústnímu zodpovězení

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Komise
Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME

[2019/2888(RSP)]
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642.179/OJ 642.179/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 21. října 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 22. října 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Středa 23. října 2019

 

09:00 - 11:50

 

9 9Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

642.179/OJ 642.179/OJ

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (4 x 5 min) :20 min

Poslanci :165 min

PPE : 38 min, S&D : 32 min 30, Renew : 23 min 30, Verts/ALE : 16 min 30, ID : 16 min 30, ECR : 14 min 30,
GUE/NGL : 10 min, NI : 13 min 30

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Předseda Komise (včetně odpovědí) :45 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Zpravodajové (17 x 1 min) :17 min

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

Poslanci :149 min 30

PPE : 34 min 30, S&D : 29 min, Renew : 21 min 30, Verts/ALE : 15 min, ID : 15 min, ECR : 13 min,
GUE/NGL : 9 min 30, NI : 12 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (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



15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 24. října 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

10 10Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

642.179/OJ 642.179/OJ

Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí) :10 min

Autor (výbor) :5 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :30 min

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

Komise (včetně odpovědí) :35 min

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

Poslanci :240 min

PPE : 56 min 30, S&D : 48 min, Renew : 34 min, Verts/ALE : 24 min, ID : 24 min, ECR : 20 min 30,
GUE/NGL : 14 min, NI : 19 min

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 :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

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (politická skupina) :2 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 21. října 2019

 

 

Úterý 22. října 2019

 

 

Středa 23. října 2019
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33 À • Dopady úpadku skupiny Thomas Cook - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 21. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 22. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 22. října, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

48 À • Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Středa 6. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 11. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 11. listopadu, 14:00

25 À • Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502  - Zpráva: Karima Delli

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 16. října, 13:00

16 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly  - Zpráva: Monika Hohlmeier,
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 16. října, 13:00

36 À • Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné
podávání zpráv podle jednotlivých zemí - Prohlášení Rady

- Návrhy usnesení Pondělí 21. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 22. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 22. října, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

40 À • Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky - Prohlášení místopředsedkyně Komise,
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 21. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 22. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 22. října, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

28 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 38 poslanců Čtvrtek 5. září, 12:00

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupiny Čtvrtek 12. září, 12:00

- Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboru Středa 16. října, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k
návrhu rozpočtu

Pondělí 21. října, 12:00



 

Čtvrtek 24. října 2019
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29 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely
medonosné - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Úterý 22. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

32 À • Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Návrhy usnesení Pondělí 21. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 22. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 22. října, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

43 À • Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Úterý 22. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 23. října, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 23. října, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 19:00

37 À • Situace osob LGBTI v Ugandě

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 21. října, 20:00

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

Středa 23. října, 13:00

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

Středa 23. října, 14:00

38 À • Egypt

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 21. října, 20:00

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

Středa 23. října, 13:00

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

Středa 23. října, 14:00

39 À • Návrh nového trestního zákoníku Indonésie

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 21. října, 20:00

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

Středa 23. října, 13:00

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

Středa 23. října, 14:00

23 6 • Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v
návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody  - Zpráva: Younous Omarjee
(A9-0020/2019)

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 22. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00

34 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového
(Cromomed S.A. a další) - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Úterý 22. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 23. října, 16:00
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- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 18. října, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 21. října, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 22. října, 19:00

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

Středa 23. října, 19:00
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