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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 - 10:00 Rozpravy

10:00 - 12:30 Rozpravy

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

68 À • Právní stát v Rumunsku

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2844(RSP)]

Hlasování se bude konat na prvním listopadovém dílčím zasedání

19 • Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH

Zpráva: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Hospodářský a měnový výbor

62 « - DPH: doba použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce

Zpráva: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání
některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce
proti podvodům v oblasti DPH

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

63 « - Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

Zpráva: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti
spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

74 À«««I - Hodnocení zdravotnických technologií

Zpráva: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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66 À«««I - Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

11 À« - Sazby daně z přidané hodnoty

Zpráva: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Hospodářský a měnový výbor

84 À - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy

Návrh usnesení

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním
zprostředkovatelů

Návrhy usnesení

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti

Návrh usnesení

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

Zpráva: Axel Voss (A8-0320/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro
justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

30 À«««I • Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

Zpráva: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů
k zajištění a konfiskaci

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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28 À«««I • Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

Zpráva: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb
neosobních údajů v Evropské unii

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

78 • Riziko praní peněz v bankovním sektoru EU

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2854(RSP)]

85 À • Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU

Prohlášení Komise

[2018/2747(RSP)]
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