
13/01/15 546.150/OJ

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT

2014 2019

Dokument ze zasedání

POŘAD JEDNÁNÍ

Úterý 13. ledna 2015



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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09:00 - 12:20 Rozpravy

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

63 • Sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi

Prohlášení předsedy

[2014/3015(RSP)]

17 • Hodnocení italského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných
organismů

Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Doporučení pro druhé čtení k postoji  Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských
států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na
svém území

[2010/0208(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

10 ««« - Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš
a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek

Doporučení: João Ferreira (A8-0061/2014)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční
příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou
Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie

[2014/0115(NLE)]

Výbor pro rybolov

11 ««« - Dohoda mezi EU a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel do vod ostrova Mayotte

Doporučení: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a
Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským
biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie

[2014/0079(NLE)]

Výbor pro rybolov
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26 ««« - Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem s ohledem na přistoupení Bulharska
a Rumunska k EU

Doporučení: Elmar Brok (A8-0049/2014)

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

[2009/0174(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

81 • Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o „Provádění bílé knihy o
dopravě z roku 2011: hodnocení a další kroky k uržitelné mobilitě“

Článek 137 jednacího řádu

20 À«««II - Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů

Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

12 À«««I - Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním
moři)

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise
pro rybolov ve Středozemním moři)

[2014/0213(COD)]

Výbor pro rybolov

18 • Závěry zasedání Evropské rady (18. prosince 2014)

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situace v Libyi

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

[2014/3018(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek

74 • Nedávné případy pašování osob ve Středomoří

Prohlášení Rady a Komise

[2015/2507(RSP)]

76 • Ženy ve správních radách

Prohlášení Rady a Komise

[2015/2509(RSP)]

77 • Evropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci

Prohlášení Rady a Komise

[2015/2510(RSP)]
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78 • Sledování právníků v EU

Prohlášení Rady a Komise

[2015/2511(RSP)]
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