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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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09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 12:20 Rozpravy

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

51 • Představení priorit slovenského předsednictví Rady

Prohlášení Rady a Komise

[2016/2710(RSP)]

71 À • Příprava pracovního programu Komise na rok 2017

Prohlášení Komise

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Účast Ázerbájdžánu na programech Unie

Doporučení: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně
druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti
Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

58 - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015

Zpráva: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016:
zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Rozpočtový výbor

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

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

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

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

77 À«««I - Označování energetické účinnosti štítky

Zpráva: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

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

Zpráva: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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20 À«««I - Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Zpráva: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

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

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

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016,
B8-0860/2016, B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Příprava pracovního programu Komise na rok 2017

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016,
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Rozprava: 08/06/2016)

81 À - Námitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o
Bělorusko

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Námitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nová strategie EU pro Čínu

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71. zasedání Valného shromáždění OSN

Zpráva: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného
shromáždění Organizace spojených národů

[2016/2020(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

88 • Ochrana oznamovatelů

Prohlášení Rady a Komise

[2016/2806(RSP)]

86 • Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského
výboru

Prohlášení Komise

[2016/2804(RSP)]

82 À • Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin

[2016/2708(RPS)]
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