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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 - 12:20 Rozpravy

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ

15:00 - 21:00 Rozpravy

15 • Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2019/2721(RSP)]

27 • Hodnocení Junckerovy Komise

Prohlášení předsedy Komise

[2019/2831(RSP)]

Za každou politickou skupinu poté vystoupí jeden řečník

24 «««I - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

Zpráva: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o
Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

[2019/0180(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

21 «««I - Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Zpráva: Chris Davies (A9-0014/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud
jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace
rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

[2019/0187(COD)]

Výbor pro rybolov

22 ««« - Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s
vystoupením Spojeného království z Unie

Doporučení: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu
Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

[2019/0186(APP)]

Rozpočtový výbor

25 À«««I - Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502

Zpráva: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)
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16 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Rozpočtový výbor

10 • Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro
otázky azylu na rozpočtový rok 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

11 • Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

35 • Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2877(RSP)]

36 À • Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a
poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

Prohlášení Rady

[2019/2882(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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