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Vysvětlení postupů
 

Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
 

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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15:00–23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

10 À • Zpráva o pokroku Srbska

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2886(RSP)]

9 À • Zpráva o pokroku Kosova

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2885(RSP)]

8 À • Zpráva o pokroku Turecka

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2889(RSP)]

60 À • Zpráva o pokroku Černé Hory

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013

Doporučení pro druhé čtení: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského
uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita
a řízení migračních toků“

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

35 À • Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2013 – oddíl I – Parlament

Zpráva: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2013

[2012/2006(BUD)]

Rozpočtový výbor

67 À • Rámec pro správu a řízení evropských společností

Zpráva: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Zpráva k rámci pro správu a řízení evropských společností

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

2 • Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
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08:30–11:20 Rozpravy

11:30–13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

75 • Rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii

Prohlášení Komise

[2012/2565(RSP)]

41 À • Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2010

Zpráva: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2010

[2011/2186(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Za přítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

27 À • Zpráva o občanství EU za rok 2010

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Zpráva o zprávě o občanství EU za rok 2010: odstranit překážky pro výkon práv občanů
EU

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Petiční výbor

23 ««« - Mezinárodní studijní skupina pro kaučuk

Doporučení: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí pozměněného statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní
skupiny pro kaučuk Evropskou unií

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Článek 138 jednacího řádu

43 - Práva cestujících v letecké dopravě

Zpráva: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Zpráva o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Článek 138 jednacího řádu

83 - Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris

[2011/2064(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti
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82 - Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris

[2011/2097(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

81 - Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris

[2011/2098(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

84 - Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris

[2011/2189(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

76 À«««II - Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013

Doporučení pro druhé čtení: Rui Tavares (A7-0063/2012)

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

51 À«««II - Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Doporučení pro druhé čtení: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu,
přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

45 À«««I - Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů

Zpráva: Werner Langen (A7-0223/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a
registrech obchodních údajů

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Rozprava: 04/07/2011

42 À«««I - Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s
fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)

Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s
fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1
směrnice 89/391/EHS)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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34 À« - Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní

Zpráva: David Casa (A7-0044/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

35 À - Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2013 – oddíl I – Parlament

Zpráva: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Rozpočtový výbor

58 À - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/006
ES/Comunidad Valencina – Výstavba budov, Španělsko

Zpráva: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost
EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Výstavba budov podaná Španělskem)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Rozpočtový výbor

38 À - Změna jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány
zastupujícími vnitrostátní vlády

Zpráva: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Zpráva o změně jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány
zastupujícími vnitrostátní vlády po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

[2011/2266(REG)]

Výbor pro ústavní záležitosti

80 À - Situace v Bělorusku

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012,
B7-0182/2012, B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

Rozprava: 14/03/2012

79 À - Jmenování zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

[2012/2585(RSO)]

7 À - Evropská nadace pro demokracii

Zpráva: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o způsobu a podmínkách možného založení
Evropské nadace pro demokracii (END)

[2011/2245(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

10 À - Zpráva o pokroku Srbska

Návrhy usnesení

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]
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9 À - Zpráva o pokroku Kosova

Návrhy usnesení

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Zpráva o pokroku Turecka

Návrhy usnesení

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Zpráva o pokroku Černé Hory

Návrhy usnesení

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

67 À - Rámec pro správu a řízení evropských společností

Zpráva: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

41 À - Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2010

Zpráva: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

27 À - Zpráva o občanství EU za rok 2010

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Petiční výbor
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Rada (včetně odpovědí) :40 min

Komise (včetně odpovědí) :50 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatelé (4 x 1 min) :4 min

Poslanci :165 min

PPE : 55 min 30, S&D : 39 min 30, ALDE : 19 min, Verts/ALE : 13 min 30, ECR : 12 min 30, GUE/NGL : 8
min 30, EFD : 8 min 30, NI : 8 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (7 x 5 min) :35 min

Prezident Evropské investiční banky :10 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatelé (7 x 1 min) :7 min

Poslanci :60 min 30

PPE : 18 min, S&D : 13 min, ALDE : 7 min, Verts/ALE : 5 min 30, ECR : 5 min, GUE/NGL : 4 min, EFD : 4
min, NI : 4 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (3 x 5 min) :15 min
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10 • Zpráva o pokroku Srbska - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 21. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 26. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 26. března, 13:00

9 • Zpráva o pokroku Kosova - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 21. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 26. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 26. března, 13:00

8 • Zpráva o pokroku Turecka - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 21. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 26. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 26. března, 13:00

60 • Zpráva o pokroku Černé Hory - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 21. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 26. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 26. března, 13:00

76 • Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013   - Doporučení pro druhé čtení: Rui Tavares (A7-0063/2012)

- Pozměňovací návrhy; zamítnuté Středa 21. března, 12:00

35 • Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2013 – oddíl I – Parlament  - Zpráva: Derek Vaughan
(A7-0062/2012)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. března, 12:00

67 • Rámec pro správu a řízení evropských společností  - Zpráva: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

41 • Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2010  - Zpráva: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

27 • Zpráva o občanství EU za rok 2010  - Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 21. března, 12:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Pondělí 26. března, 12:00

51 • Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití  - Doporučení pro druhé čtení:
Vital Moreira (A7-0078/2012)

- Pozměňovací návrhy; zamítnuté Středa 21. března, 12:00
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45 • Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů  - Zpráva: Werner Langen (A7-0223/2011)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

42 • Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s
fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)  - Zpráva: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

34 • Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní  - Zpráva: David Casa (A7-0044/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

58 • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/006
ES/Comunidad Valencina – Výstavba budov, Španělsko  - Zpráva: Barbara Matera (A7-0066/2012)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. března, 12:00

38 • Změna jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími
vnitrostátní vlády  - Zpráva: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

80 • Situace v Bělorusku - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Úterý 13. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. března, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 27. března, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 28. března, 17:00

79 • Jmenování zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 29. března, 09:00

7 • Evropská nadace pro demokracii  - Zpráva: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. března, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 27. března, 19:00
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