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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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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 - 16:00 Rozpravy

86 À«««I • Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Zpráva: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

85 À«««I • Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a
sport

Zpráva: Milan Zver (A8-0111/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje
nařízení (EU) č. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

94 À«««I • Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

Zpráva: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění
udržitelného investování

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

132 À«««I - Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož
i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(Hlasování: 13/09/2018)

144 «««I - Jakost vody určené k lidské spotřebě

Zpráva: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 22/10/2018, hlasování: 23/10/2018)
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96 À«««I - Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení

Zpráva: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

25 À«««I - Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online
vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

Zpráva: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

86 À«««I - Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Zpráva: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

85 À«««I - Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Zpráva: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

94 À«««I - Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

Zpráva: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

105 À - Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament

Zpráva: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Rozpočtový výbor

151 À - Mimořádná situace ve Venezuele

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019,
B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Rozprava: 12/03/2019)

117 À - Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrhy usnesení

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Aktuální vývoj kauzy Dieselgate

Návrhy usnesení

B8-0222/2019, Společný návrh usnesení B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
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20 À - Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje

Zpráva: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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