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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

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

46 À • Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne
Caruanové Galiziové

Prohlášení Komise

[2019/2954(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

14 - Volba veřejného ochránce práv

[2019/2042(INS)]

První kolo

16 «««I - Makrofinanční pomoc Jordánsku

Zpráva: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

17 ««« - Dohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti

Doporučení: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o
uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce,
zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění
rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci
poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18 ««« - Dohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti

Doporučení: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování
některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých
ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti
terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů
forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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32 ««« - Protokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká
přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

Doporučení: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a
Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o
kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z
členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

22 ««« - Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými
státy

Doporučení: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o
partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

36 « - Požadavky na poskytovatele platebních služeb

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

35 « - Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

31 « - Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

Zpráva: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013
o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Výbor pro rozvoj

34 - Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

33 - Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor
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53 • Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v
členských státech

Otázka k ústnímu zodpovězení

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Komise
Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

Prohlášení Komise

[2019/2975(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

66 • Výsledky konference COP 25

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciativa EU týkající se opylovačů

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2803(RSP)]

38 • Životní podmínky zvířat při přepravě do třetích zemí

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2944(RSP)]

24 À • Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

Otázka k ústnímu zodpovězení

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Digitální transformace zdravotnictví a péče

[2019/2804(RSP)]
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