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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 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 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 - 17:00 Rozpravy

37 À • Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

Zpráva: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním
zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu

[2015/2258(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

89 À • Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi

Společný návrh usnesení B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016,
B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrajn

Společný návrh usnesení B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016,
B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, a zejména situace Rohingyů

Společný návrh usnesení B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016,
B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

65 À - 71. zasedání Valného shromáždění OSN

Zpráva: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

37 À - Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

Zpráva: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

15:00 - 17:00     
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82 À - Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU

Otázka k ústnímu zodpovězení

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU

[2016/2681(RSP)]

76 • Předávání osobních údajů Číně

Prohlášení Komise

[2016/2762(RSP)]

94 • Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy

Prohlášení Komise

[2016/2815(RSP)]


	Čtvrtek 7. července 2016
	09:00 - 11:50     
	Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 17:00     


