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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 - 12:00 Slavnostní zasedání

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

23 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2771(RSP)]

64 • Projev prezidenta Černé Hory Mila Đukanoviće

76 - Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity

[2018/2069(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

59 «««I - Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož
i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

Zpráva: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž
státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

31 ««« - Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast
Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

Doporučení: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou
unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství
pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) jménem Unie

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

75 ««« - Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě

Doporučení: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
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73 « - Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí
italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní působnosti
směrnice 2008/118/ES

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

56 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2018/001 NL/Finanční služby

Zpráva: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Finanční služby)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Rozpočtový výbor

17 À«««I - Poskytování audiovizuálních mediálních služeb

Zpráva: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování
audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

57 À - Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise:
zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení
evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změny plánu
pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU

Zpráva: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise:
zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení
evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změny plánu pracovních
míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Rozpočtový výbor
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48 À • Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních
společností s ohledem na lidská práva

Otázky k ústnímu zodpovězení

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Výbor pro rozvoj
Výbor pro mezinárodní obchod
Výbor pro zahraniční věci
Rada
Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na
lidská práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Výbor pro rozvoj
Výbor pro mezinárodní obchod
Výbor pro zahraniční věci
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na
lidská práva

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Výbor pro rozvoj
Výbor pro mezinárodní obchod
Výbor pro zahraniční věci
Komise
Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na
lidská práva

[2018/2763(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

70 • Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční
podporu

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situace v Jemenu

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

[2018/2853(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

66 À«««I • Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková
vozidla

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní
emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci
integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění
nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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15 « • Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH

Zpráva: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o
harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a
která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

11 À« • Sazby daně z přidané hodnoty

Zpráva: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o
sazby daně z přidané hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

89 À • Vzestup neofašistického násilí v Evropě

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2869(RSP)]

Hlasování se bude konat během druhého říjnového dílčího zasedání.

47 • Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU

Otázky k ústnímu zodpovězení

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Petiční výbor
Rada
Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Petiční výbor
Komise
Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU

[2018/2767(RSP)]
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