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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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Krátké přednesení následujících zpráv:
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17:00 - 22:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

54 À«««I • Hnojivé výrobky s označením CE

Zpráva: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro
dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č.
1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

53 À«««II • Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

Doporučení pro druhé čtení: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do
definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje
rozhodnutí Rady 2005/387/SVV

[2013/0304(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

13 À«««I • Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových
psychoaktivních látek

Zpráva: Michał Boni (A8-0359/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a
postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek

[2016/0261(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

29 À • Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu

Zpráva: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Zpráva o legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném
zájmu při zveřejňování důvěrných informací podniků a veřejných orgánů

[2016/2224(INI)]

Výbor pro právní záležitosti
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41 À • Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti
chudobě

Zpráva: Laura Agea (A8-0292/2017)

Zpráva o politikách zaměřených na zaručení minimálního příjmu jako nástroji boje
proti chudobě

[2016/2270(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

28 • Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro
mladé lidi

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Zpráva ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU
pro mladé lidi

[2016/2242(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)



Úterý 24. října 2017

 

 

09:00 - 11:50     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

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

15:00 - 22:00 Rozpravy

20 • Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy
lídrů (Budování naší společné budoucnosti)

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko

Doporučení: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé jménem Unie

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

46 « - Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum
vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie
opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na
Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí
2007/659/ES

[2017/0127(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

49 « - Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky

Zpráva: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o
založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

[2017/0024(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

62 « - Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením

Zpráva: Michał Boni (A8-0309/2017)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

[2017/0152(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

28 - Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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53 À«««II - Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

Doporučení pro druhé čtení: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

54 À«««I - Hnojivé výrobky s označením CE

Zpráva: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

13 À«««I - Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních
látek

Zpráva: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

45 À«««I - Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky

Zpráva: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o
společné rybářské politice

[2017/0190(COD)]

Výbor pro rybolov

72 À - Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

Návrh usnesení

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Povolení geneticky modifikované kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

Návrh usnesení

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Povolení geneticky modifikované sóji 305423 x 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

Návrh usnesení

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Povolení geneticky modifikované řepky olejky MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námitka podle článku 106
jednacího řádu)

Návrh usnesení

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]



 

15:00 - 22:00     
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50 - Opravný rozpočet č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení
rezervy na pomoc při mimořádných událostech

Zpráva: Jens Geier (A8-0301/2017)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 č. 5/2017,
kterým se zajišťuje financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na
pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci

[2017/2135(BUD)]

Rozpočtový výbor

51 À - Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný
rozvoj

Zpráva: Jens Geier (A8-0298/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k
zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

[2017/2134(BUD)]

Rozpočtový výbor

59 À - Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

Návrh usnesení

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Rozprava: 04/07/2017)

29 À - Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu

Zpráva: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

41 À - Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě

Zpráva: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

24 • Pracovní program Komise na rok 2018

Prohlášení Komise

[2017/2746(RSP)]

35 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly

Zpráva: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2018

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Rozpočtový výbor
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17 • Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Bart Staes (A8-0291/2017)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

66 • Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne
Caruanové Galiziové

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2896(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

36 À«««I • Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům

Zpráva: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

26 À • Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti
vůči Romům

Zpráva: Soraya Post (A8-0294/2017)

Zpráva o aspektech týkajících se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti
nesnášenlivosti vůči Romům

[2017/2038(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



Středa 25. října 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 
Společná rozprava - Systém vstupu/výstupu

 
Konec společné rozpravy

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 22:00 Rozpravy

32 À«««I • Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu
státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém
vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření
vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice
členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému
EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a
nařízení (EU) č. 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

33 À«««I • Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému
vstupu/výstupu

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

67 À • Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU

Prohlášení Komise

[2017/2897(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

65 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly

35 À - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly

Zpráva: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Rozpočtový výbor



 

15:00 - 22:00     

 
Společná rozprava - Sekuritizace a obezřetnostní požadavky
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17 - Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Bart Staes (A8-0291/2017)

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

36 À«««I - Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům

Zpráva: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

32 À«««I - Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků
třetích zemí překračujících vnější hranice EU

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

33 À«««I - Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

26 À - Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům

Zpráva: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

68 • Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Hospodářská politika eurozóny

Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Zpráva o hospodářských politikách eurozóny

[2017/2114(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

10 À«««I • Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Zpráva: Paul Tang (A8-0387/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou,
transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice
2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č.
648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Hospodářský a měnový výbor



 
Konec společné rozpravy
 
Společná rozprava - Obchod s Austrálií a Novým Zélandem

 
Konec společné rozpravy
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11 À«««I • Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky

Zpráva: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č.
575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

56 À • Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií

Zpráva: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Zpráva Doporučení Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro
obchodní jednání s Austrálií

[2017/2192(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

57 À • Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem

Zpráva: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Zpráva Doporučení Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro
obchodní jednání s Novým Zélandem

[2017/2193(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

70 • Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k
informacím o letech

Otázka k ústnímu zodpovězení

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Komise
Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech

[2017/2900(RSP)]

69 • Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2899(RSP)]



Čtvrtek 26. října 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Závažné interpelace

58 À • Kontrola uplatňování práva EU (2015)

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015)

[2017/2011(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

63 • Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21.
dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod
na životním prostředí

[2016/2251(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

71 À - Volba místopředsedy Evropského parlamentu

[2017/2901(RSO)]

63 - Uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

Zpráva: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

10 À«««I - Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Zpráva: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

11 À«««I - Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky

Zpráva: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

77 «««I - Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení
směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)

Zpráva: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu



 

15:00 - 16:00
 

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
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67 À - Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017,
B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Hospodářská politika eurozóny

Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

56 À - Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií

Zpráva: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

57 À - Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem

Zpráva: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

58 À - Kontrola uplatňování práva EU (2015)

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

12 12
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 23. října 2017

 

17:00 - 22:00

 

 

Úterý 24. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

13 13Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
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Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatelé (4 x 1 min) :4 min

Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) (3 x 4 min) :12 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, ENF : 5 min 30, NI : 3 min 30

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, ENF : 5 min 30, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :35 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Navrhovatelé (19 x 1 min) :19 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :179 min 30

PPE : 48 min 30, S&D : 43 min, ECR : 18 min, ALDE : 16 min 30, GUE/NGL : 13 min, Verts/ALE : 13 min,
EFDD : 11 min 30, ENF : 10 min, NI : 6 min



Středa 25. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Čtvrtek 26. října 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

14 14Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

611.536/OJ 611.536/OJ

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, ENF : 5 min 30, NI : 3 min 30

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (4 x 1 min) :4 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Autor (politická skupina) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Poslanci :195 min

PPE : 53 min, S&D : 47 min, ECR : 19 min 30, ALDE : 18 min, GUE/NGL : 14 min 30, Verts/ALE : 14 min,
EFDD : 12 min 30, ENF : 10 min 30, NI : 6 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatelé (3 x 1 min) :3 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 22 min 30, S&D : 20 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, ENF : 5 min 30, NI : 3 min 30

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (politická skupina) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :30 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, ECR : 3 min, ALDE : 3 min, GUE/NGL : 3 min, Verts/ALE : 3 min, EFDD : 2
min 30, ENF : 2 min 30, NI : 2 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 23. října 2017

 

 

Úterý 24. října 2017

 

15 15Lhůty pro předložení
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54 À • Hnojivé výrobky s označením CE  - Zpráva: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

53 À • Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami  - Doporučení pro druhé čtení: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pátek 20. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

13 À • Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek  -
Zpráva: Michał Boni (A8-0359/2016)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

29 À • Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu  - Zpráva: Virginie Rozière
(A8-0295/2017)

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

Středa 18. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

41 À • Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě  - Zpráva: Laura
Agea (A8-0292/2017)

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

Středa 18. října, 13:00

45 À • Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky  - Zpráva: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

72 À • Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Pátek 20. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

73 À • Povolení geneticky modifikované kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) - Návrh
usnesení

- Pozměňovací návrhy Pátek 20. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

74 À • Povolení geneticky modifikované sóji 305423 x 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) - Návrh
usnesení

- Pozměňovací návrhy Pátek 20. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

75 À • Povolení geneticky modifikované řepky olejky MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námitka podle článku 106
jednacího řádu)  - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Pátek 20. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00



 

Středa 25. října 2017

 

16 16Lhůty pro předložení

611.536/OJ 611.536/OJ

51 À • Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj
  - Zpráva: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 18. října, 13:00

59 À • Diskusní dokument o budoucnosti financí EU - Návrh usnesení

- Návrh usnesení Středa 18. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 19. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 23. října, 19:00

35 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly  - Zpráva: Siegfried Mureşan,
Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 18. října, 13:00

36 À • Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům  - Zpráva: Marita
Ulvskog (A8-0064/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

26 À • Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům  -
Zpráva: Soraya Post (A8-0294/2017)

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

Středa 18. října, 13:00

32 À • Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků
třetích zemí překračujících vnější hranice EU  - Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(A8-0057/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

33 À • Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu  - Zpráva:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

67 À • Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Úterý 24. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 25. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 25. října, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 25. října, 19:00

65 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 40 poslanců Čtvrtek 31. srpna, 13:00

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupiny Čtvrtek 7. září, 13:00

- Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboru Středa 18. října, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k
návrhu rozpočtu

Pondělí 23. října, 13:00

52 À • Hospodářská politika eurozóny  - Zpráva: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

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

Čtvrtek 19. října, 19:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Pondělí 23. října, 19:00



 

Čtvrtek 26. října 2017

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

17 17Lhůty pro předložení
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10 À • Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci  - Zpráva: Paul Tang
(A8-0387/2016)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

11 À • Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky  - Zpráva: Othmar Karas
(A8-0388/2016)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 18. října, 13:00

56 À • Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií  - Zpráva: Daniel Caspary
(A8-0311/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 18. října, 13:00

57 À • Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem  - Zpráva: Daniel Caspary
(A8-0312/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 18. října, 13:00

58 À • Kontrola uplatňování práva EU (2015)  - Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 18. října, 13:00

71 À • Volba místopředsedy Evropského parlamentu

- Jména kandidátů pro první kolo volby musí být předána zástupci
generálního tajemníka (budova Louise Weiss, kancelář R00.101)

Úterý 24. října, 18:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 20. října, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 23. října, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 24. října, 19:00
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