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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

29 À • Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016

Zpráva: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2016

[2017/2124(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Za přítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho

65 • Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na
testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na
opicích a lidech

Prohlášení Komise

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu
bydliště či místu usazení zákazníků

Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování
a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či
místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

[2016/0152(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

41 • Rozhodnutí o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění

Prohlášení Komise

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových
technologií

Zpráva: Julie Girling (A8-0003/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic
do nízkouhlíkových technologií

[2015/0148(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 13/02/2017, hlasování: 15/02/2017)
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40 À • Urychlení inovací v oblasti čisté energie

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie

[2017/2084(INI)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

58 À • Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu

[2017/3020(DEA)]

Hlasování se bude konat ve středu.

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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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 - 23:00 Rozpravy

48 • Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy

[2018/2533(RSP)]

57 - Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

Zpráva: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

[2017/2221(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

21 ««« - Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií

Doporučení: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi
Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou

[2017/0139(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

49 À - Zřízení, působnost, složení a funkční období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování
pesticidů

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu
usazení zákazníků

Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

16 À«««I - Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií

Zpráva: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 13/02/2017, hlasování: 15/02/2017)

29 À - Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016

Zpráva: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Hospodářský a měnový výbor



 

15:00 - 23:00     

 
Společná rozprava - Turecko

 
Konec společné rozpravy
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40 À - Urychlení inovací v oblasti čisté energie

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

14 À • Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Otázka k ústnímu zodpovězení

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

[2017/2936(RSP)]

39 • Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situace v Zimbabwe

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku

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

[2018/2527(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

61 • Situace v syrském Afrínu

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situace ve Venezuele

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

[2018/2559(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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55 À • Situace agentury UNRWA

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

[2018/2553(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00
Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné Nobelovou cenou
míru za rok 2017

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

32 À • Složení Evropského parlamentu

Zpráva: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Zpráva o složení Evropského parlamentu

[2017/2054(INL)]

Výbor pro ústavní záležitosti

26 À • Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou
komisí

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou
komisí

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

66 • (Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné
Nobelovou cenou míru za rok 2017)

70 - Předčasné ukončení výkonu funkce místopředsedy Evropského parlamentu (Ryszard Czarnecki)

Návrh rozhodnutí

[2018/2572(RSO)]

Článek 21 jednacího řádu

32 À - Složení Evropského parlamentu

Zpráva: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Výbor pro ústavní záležitosti

26 À - Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pro ústavní záležitosti



 

15:00 - 23:00     
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54 « - Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel
v Portugalsku

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

15 - Ochrana a nepřípustnost diskriminace menšin v členských státech EU

Návrh usnesení

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Čl. 216 odst. 2 jednacího řádu

58 À - Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Návrh usnesení

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma volebního práva Evropské unie

Otázka k ústnímu zodpovězení

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Výbor pro ústavní záležitosti
Rada
Reforma volebního práva Evropské unie

[2017/3019(RSP)]

33 • Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2512(RSP)]



Společná rozprava - Finanční prostředky EU pro vnější činnost 
 Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera

 
Konec společné rozpravy
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23 À«««I • Záruční fond pro vnější vztahy

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Rozpočtový výbor

24 À«««I • Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací
na podporu investičních projektů mimo Unii

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty
Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů
mimo Unii

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Rozpočtový výbor

27 À • Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky

[2017/2071(INI)]

Rozpočtový výbor

Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera

45 • Zmenšující se prostor pro občanskou společnost

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

Otázka k ústnímu zodpovězení

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Komise
Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

[2018/2531(RSP)]



Čtvrtek 8. února 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 jednacího řádu)

 

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 Rozpravy

36 À • Úprava letního času

Prohlášení Komise

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusko, případ Ojuba Titijeva a Centrum pro lidská práva Memorial

Společný návrh usnesení B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018,
B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Popravy v Egyptě

Společný návrh usnesení B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018,
B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Dětské otroctví na Haiti

Společný návrh usnesení B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018,
B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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

50 À - Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Zpráva: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
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72 «««I - Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení
státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory
Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

23 À«««I - Záruční fond pro vnější vztahy

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Rozpočtový výbor

24 À«««I - Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu
investičních projektů mimo Unii

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Rozpočtový výbor

27 À - Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Rozpočtový výbor

43 À - Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku

Návrhy usnesení

B8-0079/2018, Společný návrh usnesení B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018,
B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situace ve Venezuele

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018,
B8-0087/2018, B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situace agentury UNRWA

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018,
B8-0090/2018, B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Úprava letního času

Návrhy usnesení

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení
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Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 5. února 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 6. února 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Středa 7. února 2018

 

14 14Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

617.443/OJ 617.443/OJ

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Prezident Evropské centrální banky (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (8 x 1 min) :8 min

Autor (politická skupina) :2 min

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

Poslanci :105 min

PPE : 27 min, S&D : 24 min, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 7 min, ENF : 6 min 30, NI : 4 min

Chorvatský premiér Andrej Plenković :30 min

Předseda Komise (včetně odpovědí) :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

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :50 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor (výbor) :5 min

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

Poslanci :270 min 30

PPE : 75 min, S&D : 65 min 30, ECR : 27 min, ALDE : 25 min, GUE/NGL : 19 min 30, Verts/ALE : 19 min,
EFDD : 17 min, ENF : 14 min 30, NI : 8 min



09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 8. února 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

15 15Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

617.443/OJ 617.443/OJ

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 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) :30 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Prezident Evropské investiční banky (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Navrhovatelé (7 x 1 min) :7 min

Autor (výbor) :5 min

Autoři (politické skupiny) (6 x 2 min) :12 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

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

Poslanci :194 min 30

PPE : 53 min, S&D : 46 min 30, 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) :25 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

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

:6 min

Poslanci :60 min

PPE : 14 min, S&D : 12 min 30, ECR : 6 min, ALDE : 6 min, GUE/NGL : 5 min, Verts/ALE : 5 min, EFDD :
4 min 30, ENF : 4 min, NI : 3 min

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 5. února 2018

 

 

Úterý 6. února 2018
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29 À • Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016  - Zpráva: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Pozměňovací návrhy Středa 31. ledna, 13:00

17 À • Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení
zákazníků  - Zpráva: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 31. ledna, 13:00

16 À • Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií  - Zpráva: Julie
Girling (A8-0003/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 31. ledna, 13:00

40 À • Urychlení inovací v oblasti čisté energie  - Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

Středa 31. ledna, 13:00

58 À • Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky - Námitka podle čl. 105 odst. 3
jednacího řádu

- Pozměňovací návrhy Pondělí 5. února, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 6. února, 16:00

49 À • Zřízení, působnost, složení a funkční období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

- Pozměňovací návrhy Pátek 2. února, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 5. února, 19:00

14 À • Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000003/2018 - B8-0005/2018)

- Návrh usnesení Pátek 2. února, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 5. února, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 6. února, 16:00

43 À • Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 5. února, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 7. února, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 7. února, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 7. února, 19:00

60 À • Situace ve Venezuele - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 5. února, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 7. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 7. února, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 7. února, 19:00



 

Středa 7. února 2018

 

 

Čtvrtek 8. února 2018
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55 À • Situace agentury UNRWA - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 5. února, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 7. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 7. února, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 7. února, 19:00

32 À • Složení Evropského parlamentu  - Zpráva: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 31. ledna, 13:00

26 À • Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí  - Zpráva: Esteban
González Pons (A8-0006/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 31. ledna, 13:00

23 À • Záruční fond pro vnější vztahy  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 31. ledna, 13:00

24 À • Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních
projektů mimo Unii  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 31. ledna, 13:00

27 À • Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0013/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 5. února, 19:00

36 À • Úprava letního času - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Středa 31. ledna, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 5. února, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 5. února, 20:00

62 À • Rusko, případ Ojuba Titijeva a Centrum pro lidská práva Memorial

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 5. února, 20:00

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

Středa 7. února, 13:00

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

Středa 7. února, 14:00

63 À • Popravy v Egyptě

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 5. února, 20:00

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

Středa 7. února, 13:00

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

Středa 7. února, 14:00



Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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64 À • Dětské otroctví na Haiti

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 5. února, 20:00

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

Středa 7. února, 13:00

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

Středa 7. února, 14:00

50 À • Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

- Pozměňovací návrhy Středa 7. února, 10:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 7. února, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 2. února, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 5. února, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 6. února, 19:00

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

Středa 7. února, 19:00


	Pondělí 5. února 2018
	17:00 - 23:00     

	Úterý 6. února 2018
	09:00 - 11:50     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     
	Společná rozprava - Turecko


	Středa 7. února 2018
	09:00 - 11:50     
	12:00 
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     
	Společná rozprava - Finanční prostředky EU pro vnější činnost
 Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera


	Čtvrtek 8. února 2018
	09:00 - 11:50     
	Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 16:00     
	Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)


	Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)
	Pondělí 5. února 2018
	17:00 - 23:00

	Úterý 6. února 2018
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Středa 7. února 2018
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Čtvrtek 8. února 2018
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00
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	Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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