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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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18:00 - 18:15 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se bude konat ve čtvrtek) 1
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společenství pro atomovou energii
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18:15 - 24:00 Rozpravy (po skončení hlasování) 1

Epidemie koronaviru - Prohlášení Rady a Komise 1

Práva původních obyvatel - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční
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(Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019 - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 2

Naléhavá humanitární situace dětí migrantů na řeckých ostrovech – zajištění ochrany, přemístění a sloučení
rodin - Prohlášení Rady a Komise 2

Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období -
Prohlášení Komise 2
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Pracovní program Komise na rok 2020 - Prohlášení Komise 3
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11:30 - 13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 3
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(A9-0008/2020) 4

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: klasifikace, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý -
Návrh usnesení 4

Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení - Návrhy usnesení 4

Rozdíly v odměňování žen a mužů - Návrhy usnesení 4
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Středa 29. ledna 2020

 

 

15:00 - 18:00

 

18:00 - 18:15     HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se bude konat ve čtvrtek)

 

18:15 - 24:00     Rozpravy (po skončení hlasování)
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15:00 - 18:00 Uctění památky a rozprava

18:00 - 18:15 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se bude konat ve čtvrtek)

18:15 - 24:00 Rozpravy (po skončení hlasování)

1 • Pokračování zasedání

4 • Mezinárodní den památky obětí holocaustu – 75. výroční osvobození Osvětimi

[2019/2966(RSP)]

14 • Plán práce

6 ««« • Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z
Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

Doporučení: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství
pro atomovou energii

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Výbor pro ústavní záležitosti

6 ««« - Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii

Doporučení: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Výbor pro ústavní záležitosti

28 • Epidemie koronaviru

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2511(RSP)]

13 • Práva původních obyvatel

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/3015(RSP)]
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16 À • (Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2020/2519(RSP)]

Hlasování se bude konat na druhém přeznovém dílčím zasedání.

15 • Naléhavá humanitární situace dětí migrantů na řeckých ostrovech – zajištění
ochrany, přemístění a sloučení rodin

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2520(RSP)]

17 • Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i
v následujícím období

Prohlášení Komise

[2020/2518(RSP)]

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)



Čtvrtek 30. ledna 2020

 

 

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

5 • Pracovní program Komise na rok 2020

Prohlášení Komise

[2019/2965(RSP)]

29 • Reakce EU na škody, které ve Španělsku způsobily povodně

Prohlášení Komise

[2020/2537(RSP)]

21 À - Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Ověřování pověřovacích listin

Zpráva: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Zpráva o ověřování pověřovacích listin

[2019/2180(REG)]

Výbor pro právní záležitosti

26 « - Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Zpráva o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

25 « - Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Zpráva o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

24 « - Jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Zpráva o návrhu na jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor
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23 « - Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

22 À - Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: klasifikace, označování a balení látek a směsí - oxid
titaničitý

Návrh usnesení

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020,
B9-0076/2020, B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Rozprava: 13/01/2020)

7 À - Rozdíly v odměňování žen a mužů

Návrhy usnesení

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Rozprava: 13/01/2020)



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

5 5

646.752/OJ 646.752/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Středa 29. ledna 2020

 

15:00 - 18:00

 

18:15 - 24:00

 

 

Čtvrtek 30. ledna 2020

 

09:00 - 11:20
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Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Zpravodajové :6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 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 : 6 min,
GUE/NGL : 4 min 30, NI : 5 min

Rada (včetně odpovědí) :20 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

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

Poslanci :135 min

PPE : 31 min, S&D : 26 min 30, Renew : 19 min, Verts/ALE : 13 min 30, ID : 13 min 30, ECR : 12 min 30,
GUE/NGL : 8 min 30, NI : 10 min 30

Komise (včetně odpovědí) :20 min

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

Poslanci :74 min 30

PPE : 16 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min 30, Verts/ALE : 8 min, ID : 7 min 30, ECR : 7 min,
GUE/NGL : 5 min, NI : 6 min
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16 À • (Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019 - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 25. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 30. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 30. března, 20:00

21 À • Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2021

- Pozměňovací návrhy Úterý 28. ledna, 19:00

- Žádosti o jmenovitá hlasování Středa 29. ledna, 16:00

20 À • Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu na rok 2022

- Pozměňovací návrhy Úterý 28. ledna, 19:00

- Žádosti o jmenovitá hlasování Středa 29. ledna, 16:00

10 À • Ověřování pověřovacích listin  - Zpráva: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 29. ledna, 18:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 29. ledna, 21:00

22 À • Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: klasifikace, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý -
Návrh usnesení

- Pozměňovací návrhy Pondělí 27. ledna, 13:00

8 À • Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 22. ledna, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 27. ledna, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 27. ledna, 14:00

7 À • Rozdíly v odměňování žen a mužů - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 22. ledna, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 27. ledna, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 27. ledna, 14:00
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