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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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15:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

41 • Humanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě

Prohlášení předsedy

[2018/2602(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

35 • Neformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v
Polsku

Prohlášení Komise

[2018/2541(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

42 • Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení
lihovin

Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a
označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných
potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

11 À • Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016

Zpráva: Frank Engel (A8-0025/2018)

Zpráva o výroční zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016

[2017/2125(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

30 • Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2530(RSP)]
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44 • Zakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání
s komisařem Katainenem

Prohlášení Komise

[2018/2605(RSP)]

31 • Vynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v
daňové oblasti

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2564(RSP)]

19 À • Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU

Zpráva: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Zpráva o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU

[2017/2115(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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08:30 - 11:20 Rozpravy

11:30 Projev komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse

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

4 À • Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017

Zpráva: Sander Loones (A8-0019/2018)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2017

[2017/2072(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

14 À« • Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

Zpráva: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním
opatřením, která se mají oznamovat

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

16 À • Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování
terorismu

Zpráva: Javier Nart (A8-0035/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně odstřižení
zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu

[2017/2203(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

5 À • Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se priorit EU pro 62. zasedání
Komise OSN pro postavení žen

[2017/2194(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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43 • (Projev komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse)

37 À - Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distributoři pojištění: lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států

Zpráva: Werner Langen (A8-0024/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud
jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

15 ««« - Dvoustranná dohoda mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a
zajišťoven

Doporučení: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými
státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

27 « - Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom

Zpráva: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Zpráva o návrhu, aby byla Annemie Turtelboom jmenována členkou Účetního dvora

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

40 « - Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

36 À - Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové
úniky, jeho působnost, početní složení a funkční období

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin

Zpráva: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

14 À« - Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

Zpráva: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor
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38 À - Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice 59122 (DAS-59122-7)

Návrh usnesení

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 ×
NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON
89034 a NK603

Návrh usnesení

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017 SE/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Rozpočtový výbor

21 À - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2017/007 SE/Ericsson

Zpráva: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Rozpočtový výbor

33 À - Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku

Návrhy usnesení

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016

Zpráva: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

19 À - Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU

Zpráva: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

4 À - Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017

Zpráva: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

16 À - Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu

Zpráva: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Výbor pro zahraniční věci
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5 À - Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Předseda Evropského parlamentu :10 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :65 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatelé (2 x 1 min) :2 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :149 min 30

PPE : 40 min, S&D : 35 min, ECR : 15 min, ALDE : 14 min, GUE/NGL : 11 min, Verts/ALE : 11 min, EFDD
: 9 min 30, ENF : 8 min 30, NI : 5 min 30

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové (5 x 6 min) :30 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (4 x 5 min) :20 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
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33 À • Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku - Prohlášení
Komise

- Návrhy usnesení Středa 21. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 26. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 26. února, 14:00

28 À • Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin  - Zpráva: Pilar
Ayuso (A8-0021/2018)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 21. února, 13:00

11 À • Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016  - Zpráva: Frank Engel
(A8-0025/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. února, 13:00

19 À • Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU  - Zpráva: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

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

Středa 21. února, 13:00

4 À • Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017  - Zpráva: Sander Loones (A8-0019/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. února, 13:00

14 À • Povinná automatická výměna informací v oblasti daní  - Zpráva: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- Pozměňovací návrhy Středa 21. února, 13:00

16 À • Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu  - Zpráva: Javier
Nart (A8-0035/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. února, 13:00

5 À • Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen  - Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela
Vallina (A8-0022/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. února, 13:00

37 À • Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)

- Nominace pro první kolo volby je třeba odevzdat zástupci generálního
tajemníka (budova (Paul-Henri Spaak, kancelář PHS 07B003)

Úterý 27. února, 20:00

36 À • Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky,
jeho působnost, početní složení a funkční období

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. února, 13:00

38 À • Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice 59122 (DAS-59122-7) - Návrh
usnesení

- Pozměňovací návrhy Úterý 27. února, 13:00
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39 À • Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 ×
NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON
89034 a NK603 - Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Úterý 27. února, 13:00

20 À • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel  - Zpráva: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. února, 13:00

21 À • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2017/007 SE/Ericsson  - Zpráva: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Pozměňovací návrhy Pondělí 26. února, 13:00

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