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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



Středa 27. listopadu 2019

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     HLASOVÁNÍ

1 1Středa 27. listopadu 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

09:00 - 11:30 Rozpravy

12:00 - 13:00 HLASOVÁNÍ

13:00 - 13:30 (Udělení ceny LUX)

15:00 - 23:00 Rozpravy

23 • Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise

[2019/2801(RSP)]

24 - Volba Komise

[2019/2109(INS)]

Před hlasováním vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu v opačném pořadí

40 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

Zpráva: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Rozpočtový výbor

56 - Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k
řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními
hrozbami

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za
účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s
migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Rozpočtový výbor

27 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného
rozpočtu Unie na rok 2020

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Rozpočtový výbor

20 - Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
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61 • (Udělení ceny LUX)

60 • Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2941(RSP)]

47 • Rozvoj východního sousedství

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a
Libanonu

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Otázky k ústnímu zodpovězení

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Výbor pro rozvoj
Rada
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Výbor pro rozvoj
Komise
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

[2019/2832(RSP)]
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