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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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15:00 - 17:30 Rozpravy

17:30 - 24:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

41 • Rozprava s dánským předsedou vlády Larsem Løkkem Rasmussenem o budoucnosti
Evropy

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou
dohodou

Prohlášení Komise

[2018/2941(RSP)]

24 À • Balíček opatření pro jednotný trh

Prohlášení Komise

[2018/2903(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

43 À • Světová obchodní organizace: další postup

Zpráva: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup

[2018/2084(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

8 À • Zpráva o Srbsku za rok 2018

Zpráva: David McAllister (A8-0331/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018

[2018/2146(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

5 À • Zpráva o Kosovu za rok 2018

Zpráva: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018

[2018/2149(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



2 2Středa 28. listopadu 2018

631.067/OJ 631.067/OJ

4 À • Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018

Zpráva: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018

[2018/2145(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

6 À • Zpráva o Albánii za rok 2018

Zpráva: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018

[2018/2147(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

7 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2018

Zpráva: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018

[2018/2144(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

13 À • Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU

Zpráva: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně
akademické svobody v rámci vnější činnosti EU

[2018/2117(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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