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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 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 24:00 Rozpravy

37 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2871(RSP)]

107 • Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2972(RSP)]

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

Zpráva: Yana Toom (A8-0400/2018)

[2018/2090(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

83 «««I - Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Zpráva: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o
koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

82 «««I - Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Zpráva: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní
záležitosti

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

86 À«««I - Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění
rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních
programů

[2018/0371(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(částečné hlasování: 29/11/2018)



2 2Úterý 11. prosince 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

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

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

[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)

[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)

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

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

49 À«««I - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Zpráva: Anne Sander (A8-0273/2017)

[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)

[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)

[2016/0256(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

74 À«««I - Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království
z Unie

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o
schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

[2018/0220(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

85 À -  Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých
produktech

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Humanitární víza

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech

[2018/2271(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



 

15:00 - 24:00     

 
Společná rozprava - Dohoda o partnerství EU-Japonsko
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98 À«««I - Vízový kodex

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o
kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

52 À« - Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu
přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou
hodnotu

Zpráva: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k
dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

[2016/0406(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

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

Zpráva: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18 À - Vojenská mobilita

Zpráva: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

57 À - Nová evropská agenda pro kulturu

Zpráva: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

29 À • Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus

Zpráva: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Zpráva o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus

[2018/2044(INI)]

Zvláštní výbor pro terorismus

25 ««« • Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko

Doporučení: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a
Japonskem o hospodářském partnerství

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod



 
Konec společné rozpravy

 
Společná rozprava - Evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika (článek

36 SEU)
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32 À • Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)

Zpráva: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

[2018/0091M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

54 ««« • Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko

Doporučení: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně
druhé jménem Unie

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

75 À • Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)

Zpráva: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými
státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie

[2018/0122M(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

113 À • Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku

Prohlášení Komise

[2018/2979(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

114 • Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe

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

[2018/2980(RSP)]

28 À • Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Zpráva: David McAllister (A8-0392/2018)

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

[2018/2097(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



 
Konec společné rozpravy
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30 À • Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

Zpráva: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

[2018/2099(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

27 À • Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice
Evropské unie v této oblasti

Zpráva: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o
politice Evropské unie v této oblasti

[2018/2098(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

16 À • Dohoda o přidružení EU-Ukrajina

Zpráva: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

[2017/2283(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

96 À • Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019

Zpráva: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Rozpočtový výbor

91 À«««I • Zřízení Nástroje pro propojení Evropy

Zpráva: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro
propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

92 À«««I • Zřízení Evropského obranného fondu

Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský
obranný fond

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku



Společná rozprava - Horizont Evropa
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89 À«««I • Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření
výsledků

Zpráva: Dan Nica (A8-0401/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový
program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření
výsledků

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

88 À«««I • Program, kterým se provádí program Horizont Evropa

Zpráva: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního
programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont
Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
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