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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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13:00 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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08:30 - 12:50 Rozpravy

13:00 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

52 • Bilance nizozemského předsednictví Rady

Prohlášení Rady a Komise

[2016/2709(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

50 • Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2016

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a
Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

[2015/0199(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

29 «««I - Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Zpráva: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

34 À - Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu

Zpráva: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

25 À - Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků

Zpráva: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

68 À - Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice

Zpráva: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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23 À - Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU

Zpráva: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

26 À • Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu
předcházející návrhu Komise

Zpráva: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu
předcházející návrhu Komise

[2015/2353(INI)]

Rozpočtový výbor

56 À • Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)

Zpráva: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo
účinkem

[2016/2038(INI)]

Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo
účinkem (TAXE 2)

21 À«««I • Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Zpráva: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a
pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a
rozhodnutí Rady 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

55 À«««II • Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

Doporučení pro druhé čtení: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice
Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně
bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

47 À • Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020

Prohlášení Komise

[2016/2695(RSP)]
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20 À«««I • Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Zpráva: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

22 À«««I • Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Zpráva: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu
rybolovu

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Výbor pro rybolov

62 «««I • Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům

Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU,
EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu
pro boj proti podvodům (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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