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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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17:00 - 24:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

94 À«««I • Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

Zpráva: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

46 À«««I • Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci

Zpráva: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci

[2017/0004(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

58 À«««I • Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém
řetězci

Zpráva: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti
hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č.
178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném
uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových
látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004
[o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném
povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a
potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a
nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

47 À • Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

Zpráva: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku:
zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích

[2018/2092(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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49 À«««I • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Zpráva: Anne Sander (A8-0273/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č.
337/75

[2016/0257(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

50 À«««I • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Zpráva: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

59 À«««I • Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Zpráva: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace
pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1365/75

[2016/0256(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

18 À • Vojenská mobilita

Zpráva: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Zpráva o vojenské mobilitě

[2018/2156(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

56 • Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu
politiky EU

Zpráva: Yana Toom (A8-0400/2018)

Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu
politiky EU

[2018/2090(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

57 À • Nová evropská agenda pro kulturu

Zpráva: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu

[2018/2091(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání
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2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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