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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 Rozpravy
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15:00 - 23:00 Rozpravy

40 À • Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

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

[2019/2886(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

28 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

16 À - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

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

[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)

[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)

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

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

29 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely
medonosné

Návrh usnesení

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Klimatická a ekologická krize

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2887(RSP)]

20 • Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018

[2019/2802(RSP)]

Za přítomnosti předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho

32 À • Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Otázky k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

[2019/2755(RSP)]

43 À • Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2883(RSP)]

42 • Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2861(RSP)]


	Středa 23. října 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     


