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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 - 11:20 Rozpravy

11:30 - 13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

47 • Rozprava s premiérem Belgie Charlesem Michelem o budoucnosti Evropy

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se
zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou
Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a
jejích členských států

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

8 ««« - Rámcová dohoda mezi EU a Koreou (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu
k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na
straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

20 « - Podrobení nové psychoaktivní látky ADB-CHMINACA kontrolním opatřením

Doporučení: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-
dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamidu (ADB-CHMINACA)
kontrolním opatřením

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

17 « - Podrobení nové psychoaktivní látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolním opatřením

Zpráva: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-
(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

38 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Rozpočtový výbor
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24 - Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

Zpráva: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

49 À - Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná cukrovka H7-1

Návrhy usnesení

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

39 À - Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016

Zpráva: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

50 À - Prezidentské volby ve Venezuele

Návrhy usnesení

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Politika soudržnosti a tematický cíl „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v
klíčových síťových infrastrukturách“

Zpráva: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

42 À - Ochrana dětí v rámci migrace

Návrhy usnesení

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech

Návrhy usnesení

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]

5 À - Současná situace a výhled do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii

Zpráva: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

40 À - Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii

Zpráva: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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