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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

75 À«««I • Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační
systém rejstříků trestů (ECRIS)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních
příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a
nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

[2016/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

76 À«««I • Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o
odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti
(systém ECRIS-TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o
odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za
účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů
(systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(Hlasování: 08/02/2018)

62 À«««I • Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
č. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání
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47 À«««I • Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA,
Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č.
526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních
technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)

[2017/0225(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

133 À«««I • Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Zpráva: Julia Reda (A8-0084/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlasování se bude konat ve středu.

72 À«««I • Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních
praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

[2018/0082(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(Hlasování: 25/10/2018)

21 ««« • Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví

Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství
mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

10 • Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva,
správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o
uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou
socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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58 À«««I • Evropská občanská iniciativa

Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě

[2017/0220(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti

(Hlasování: 05/07/2018)

29 À • Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem

[2018/2158(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

12 À • Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019)

Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

[2018/2159(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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