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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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Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně  - Zpráva: Yana Toom (A9-0016/2019) 5
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Středa 9. října 2019

 

 

15:00 - 23:00     
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15:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

7 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2711(RSP)]

18 • Ekologizace Evropské investiční banky

Prohlášení Komise

[2019/2835(RSP)]

Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera

37 • Předcházení střetům zájmů v EU

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2853(RSP)]

25 • Cla uvalená USA na evropské zboží v návaznosti na rozhodnutí WTO o Airbusu

Prohlášení Komise

[2019/2846(RSP)]

26 • Situace v severní Sýrii

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

[2019/2847(RSP)]

17 • Situace na Ukrajině

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

[2019/2834(RSP)]

33 • Povolování GMO

Prohlášení Komise

[2019/2849(RSP)]

36 À • Boj proti rakovině

Prohlášení Komise

[2019/2852(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
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Čtvrtek 10. října 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:20 Rozpravy

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

16 À • Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání
občanů

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2833(RSP)]

32 À • Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně

Zpráva: Yana Toom (A9-0016/2019)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně

[2019/2111(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

24 «««I - Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502

Zpráva: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)

Hlasování o žádosti o použití naléhavého postupu (článek 163 jednacího řádu)

12 « - Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi
Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

8 À - Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s
aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje)

Zpráva: John Howarth (A9-0012/2019)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019:
snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací
příjmů (vlastní zdroje)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Rozpočtový výbor
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9 - Prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a
bezpečnostními hrozbami

Zpráva: John Howarth (A9-0013/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276,
pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků
a bezpečnostními hrozbami

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Rozpočtový výbor

23 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu

Návrhy usnesení

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlorotoluronu

Návrhy usnesení

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-
ØØØJG-2)

Návrhy usnesení

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Návrhy usnesení

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z
genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9

Návrhy usnesení

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Vnější ovlivňování voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech

Návrhy usnesení

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Rozprava: 17/09/2019)

16 À - Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů

Návrhy usnesení

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně

Zpráva: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Středa 9. října 2019

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 10. října 2019

 

09:00 - 11:20

 

7 7Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)
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Prezident Evropské investiční banky (včetně odpovědí) :5 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :60 min

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

Poslanci :165 min

PPE : 38 min, S&D : 32 min 30, Renew : 23 min 30, Verts/ALE : 16 min 30, ID : 16 min 30, ECR : 14 min 30,
GUE/NGL : 10 min, NI : 13 min 30

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

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

Poslanci :60 min 30

PPE : 12 min 30, S&D : 11 min, Renew : 8 min 30, Verts/ALE : 6 min 30, ID : 6 min 30, ECR : 5 min 30,
GUE/NGL : 4 min 30, NI : 5 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Středa 9. října 2019

 

 

Čtvrtek 10. října 2019
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36 À • Boj proti rakovině - Prohlášení Komise

Návrh usnesení

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení

16 À • Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů - Prohlášení
Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 2. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 7. října, 14:00

32 À • Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně  - Zpráva: Yana Toom (A9-0016/2019)

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

Pondělí 7. října, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Úterý 8. října, 13:00

8 À • Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s
aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje)  - Zpráva: John Howarth
(A9-0012/2019)

- Pozměňovací návrhy Středa 2. října, 13:00

23 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu - Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 7. října, 13:00

22 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlorotoluronu - Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 7. října, 13:00

28 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-
2) - Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 7. října, 13:00

29 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) -
Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 7. října, 13:00

30 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z
genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 - Návrhy usnesení

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 7. října, 13:00



Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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15 À • Vnější ovlivňování voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech -
Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 2. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 7. října, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 8. října, 19:00
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