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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 - 17:15 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce
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09:00 - 12:00 Rozpravy

15:00 - 18:00 Rozpravy

64 À • Šíření nákazy koronavirem, aktuální situace a zajištění koordinované evropské
reakce z hlediska zdravotních, hospodářských a sociálních dopadů

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2591(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

56 • Závěry zvláštního zasedání Evropské rady ze dne 20. února 2020 o víceletém
finančním rámci

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2020/2575(RSP)]

66 • Situace v oblasti migrace na řecko-turecké hranici a společná reakce EU

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2594(RSP)]
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Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :104 min 30

PPE : 25 min 30, S&D : 20 min 30, Renew : 14 min 30, ID : 11 min 30, Verts/ALE : 10 min 30, ECR : 9 min
30, GUE/NGL : 7 min, NI : 5 min 30

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :25 min

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

Poslanci :75 min

PPE : 17 min 30, S&D : 14 min 30, Renew : 10 min, ID : 8 min 30, Verts/ALE : 7 min 30, ECR : 7 min,
GUE/NGL : 5 min 30, NI : 4 min 30
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64 À • Šíření nákazy koronavirem, aktuální situace a zajištění koordinované evropské reakce z hlediska
zdravotních, hospodářských a sociálních dopadů - Prohlášení Rady a Komise

Lhůty pro předložení
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