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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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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

69 À«««I • Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Zpráva: Albert Deß (A8-0380/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a
(EU) č. 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

12 À«««II • Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

Doporučení pro druhé čtení: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Výbor pro rybolov

41 À«««I • Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících
omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového
tržního opatření od roku 2021

Zpráva: Julie Girling (A8-0258/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice
2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se
připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

[2017/0017(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 11/09/2017, hlasování: 13/09/2017)

21 À • Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické
změny

Zpráva: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

[2017/2069(INI)]

Petiční výbor
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Krátké přednesení následující zprávy:
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51 ««« • Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem
(souhlas)

Doporučení: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a
Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie

[2016/0166(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

50 • Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem
(usnesení)

Zpráva: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé

[2017/2035(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

20 À • Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

Zpráva: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Zpráva na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“

[2017/2065(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 24:00 Rozpravy

14 • Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových
úniků

Zpráva: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků

[2017/2013(INI)]

Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při
uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým
povinnostem a daňovými úniky

47 À«««I • Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice

Zpráva: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o
prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení
technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

[2016/0276(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

12 À«««II - Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

Doporučení pro druhé čtení: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Výbor pro rybolov

69 À«««I - Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Zpráva: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

41 À«««I - Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu
činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

Zpráva: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 11/09/2017, hlasování: 13/09/2017)
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47 À«««I - Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice

Zpráva: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

65 «««I - Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online
vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

Zpráva: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského
práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy
vysílání televizních a rozhlasových pořadů

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

63 - Žádost o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové

Zpráva: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové

[2017/2199(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

64 - Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity

Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Zpráva o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity

[2017/2220(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

33 «««I - Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

Zpráva: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz
některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

[2014/0175(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

49 ««« - Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA

Doporučení: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

67 ««« - Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů

Doporučení: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o
propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů

[2017/0193(NLE)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



 

15:00 - 24:00     

5 5Úterý 12. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

51 ««« - Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas)

Doporučení: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

50 - Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení)

Zpráva: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

68 « - Obnovení mandátu předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Komise o obnovení mandátu předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí

[2017/0901(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

21 À - Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

Zpráva: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Petiční výbor

20 À - Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

Zpráva: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

56 À • Situace v Afghánistánu

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

[2017/2932(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

57 À • Situace Rohingyů

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

[2017/2973(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.



Společná rozprava - Evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika (článek

36 SEU)

 
Konec společné rozpravy

6 6Úterý 12. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

Zpráva: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

[2017/2123(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

15 À • Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Zpráva: David McAllister (A8-0350/2017)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

[2017/2121(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

73 • Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské
bezpečnostní a obranné politice

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Dohoda s Íránem o jaderném programu

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

[2017/2972(RSP)]

80 • Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Situace migrantů v Libyi

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v
této oblasti

Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politice
Evropské unie v této oblasti

[2017/2122(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



7 7Úterý 12. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

34 À • Hongkong 20 let po předání

Zpráva: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se
Hongkongu 20 let po předání

[2017/2204(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

66 À • Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve
zmrazených masných homolích pro vertikální grilování

Námitka podle článku 106 jednacího řádu

[2017/2920(RPS)]



Středa 13. prosince 2017

 

 

09:00 - 11:50     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
 
Společná rozprava - Příprava zasedání Evropské rady

 
Konec společné rozpravy

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

8 8Středa 13. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09:00 - 11:50 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

12:00 - 12:30 Předání Sacharovovy ceny

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

11 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2858(RSP)]

54 À • Současný stav jednání se Spojeným královstvím

[2017/2964(RSP)]

81 • Předání Sacharovovy ceny

Udělení Sacharovovy ceny za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele: Národní
shromáždění v zastoupení jeho předsedy Julia Borgese a všichni političtí vězni, které
uvádí organizace Foro Penal Venezolano („Venezuelské trestněprávní forum“) a jejichž
představiteli jsou Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea,
Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea Gonzálezová

54 À - Současný stav jednání se Spojeným královstvím

Návrhy usnesení

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených
masných homolích pro vertikální grilování

Námitka podle článku 106 jednacího řádu

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňových úniků

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Článek 198 jednacího řádu



 

15:00 - 23:00     

9 9Středa 13. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À - Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

Zpráva: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

15 À - Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Zpráva: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

31 À - Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti

Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

34 À - Hongkong 20 let po předání

Zpráva: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

79 • Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2017/3009(RSP)]

59 • Provádění sociálního pilíře

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů
udržitelného rozvoje v EU“

Prohlášení Rady a Komise

[2017/3006(RSP)]

76 • Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou

Prohlášení Rady a Komise

[2017/2975(RSP)]

78 • Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel

Prohlášení Rady a Komise

[2017/3007(RSP)]



10 10Středa 13. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

75 • Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu

Otázky k ústnímu zodpovězení

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Výbor pro ústavní záležitosti
Rada
Vyšetřovací právo Evropského parlamentu

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Výbor pro ústavní záležitosti
Komise
Vyšetřovací právo Evropského parlamentu

[2017/2993(RSP)]

55 À • Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

Zpráva: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13.
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti
dětské pornografii

[2015/2129(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



Čtvrtek 14. prosince 2017

 

 

08:30 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu –

nejvýše 1 hodina (článek 135 jednacího řádu)

11 11Čtvrtek 14. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

08:30 - 11:50 Rozpravy

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

44 À • Jednání Petičního výboru v roce 2016

Zpráva: Notis Marias (A8-0387/2017)

Zpráva podle čl. 216 odst. 7 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016

[2017/2222(INI)]

Petiční výbor

39 À • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

Zpráva: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Zpráva o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu

[2016/2327(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

70 À • Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy

Společný návrh usnesení B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017,
B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodža: zákaz opozice

Společný návrh usnesení B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017,
B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty

Společný návrh usnesení B8-0691/2017, B8-0691/2017, Společný návrh usnesení
B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017,
B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



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

12 12Čtvrtek 14. prosince 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

82 «««I - Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup
pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a
nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o
vnitřním trhu

Zpráva: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

56 À - Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017,
B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situace Rohingyů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017,
B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti
dětské pornografii

Zpráva: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

44 À - Jednání Petičního výboru v roce 2016

Zpráva: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Petiční výbor

39 À - Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

Zpráva: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

13 13

614.777/OJ 614.777/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 11. prosince 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 12. prosince 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

14 14Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

614.777/OJ 614.777/OJ

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Navrhovatelé (7 x 1 min) :7 min

Zpravodaj (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu) :4 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :119 min 30

PPE : 31 min 30, S&D : 27 min 30, ECR : 12 min, ALDE : 11 min, GUE/NGL : 9 min, Verts/ALE : 9 min,
EFDD : 8 min, ENF : 7 min, NI : 4 min 30

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (5 x 1 min) :5 min

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

Poslanci :75 min 30

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 5 min, NI : 3 min 30

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :70 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

Autor (výbor) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (9 x 5 min) :45 min

Poslanci :254 min 30

PPE : 70 min 30, S&D : 61 min 30, ECR : 25 min 30, ALDE : 23 min 30, GUE/NGL : 18 min 30, Verts/ALE :
18 min, EFDD : 16 min, ENF : 13 min 30, NI : 7 min 30



Středa 13. prosince 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 14. prosince 2017

 

08:30 - 11:50

 

15 15Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

614.777/OJ 614.777/OJ

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :90 min

PPE : 23 min, 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) :50 min

Komise (včetně odpovědí) :55 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

Autor (výbor) :5 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :210 min 30

PPE : 57 min 30, S&D : 50 min 30, ECR : 21 min, ALDE : 19 min 30, GUE/NGL : 15 min 30, Verts/ALE : 15
min, EFDD : 13 min 30, ENF : 11 min 30, NI : 6 min 30

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatel :1 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min

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

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (3 x
2 min)

:6 min

Poslanci :75 min 30

PPE : 18 min 30, S&D : 16 min 30, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 5 min 30, ENF : 5 min, NI : 3 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 11. prosince 2017

 

 

Úterý 12. prosince 2017

 

16 16Lhůty pro předložení

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova  - Zpráva: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 7. prosince, 13:00

12 À • Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva  - Doporučení pro druhé čtení: Linnéa Engström
(A8-0374/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. prosince, 13:00

41 À • Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu
činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021  - Zpráva:
Julie Girling (A8-0258/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. prosince, 13:00

21 À • Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny  - Zpráva: Beatriz
Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

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

Středa 6. prosince, 13:00

20 À • Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu  - Zpráva: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

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

Pátek 8. prosince, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 11. prosince, 19:00

47 À • Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice  - Zpráva: Udo Bullmann, José
Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 6. prosince, 13:00

56 À • Situace v Afghánistánu - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 11. prosince, 19:00

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

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 13. prosince, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. prosince, 19:00

57 À • Situace Rohingyů - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 6. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 13. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 13. prosince, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 13. prosince, 19:00

30 À • Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky  - Zpráva: Michael Gahler
(A8-0351/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00
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15 À • Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky  - Zpráva: David McAllister
(A8-0350/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00

31 À • Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti  -
Zpráva: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00

34 À • Hongkong 20 let po předání  - Zpráva: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. prosince, 13:00

66 À • Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených
masných homolích pro vertikální grilování - Námitka podle článku 106 jednacího řádu

- Pozměňovací návrhy Pátek 8. prosince, 13:00

54 À • Současný stav jednání se Spojeným královstvím

- Návrhy usnesení Pondělí 11. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 12. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 12. prosince, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 12. prosince, 19:00

10 À • Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňových úniků

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00

55 À • Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské
pornografii  - Zpráva: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 11. prosince, 19:00

44 À • Jednání Petičního výboru v roce 2016  - Zpráva: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00

39 À • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu  - Zpráva: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 6. prosince, 13:00

70 À • Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 14:00



Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

18 18Lhůty pro předložení

614.777/OJ 614.777/OJ

71 À • Kambodža: zákaz opozice

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 14:00

72 À • Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 11. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 135 jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 8. prosince, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 11. prosince, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 12. prosince, 19:00

- Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv,
demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Středa 13. prosince, 19:00
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