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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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10:00 Pokračování zasedání a plán práce

10:00 - 11:00 Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

10:30 - 12:30 Rozpravy

12:30 Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy

17:30 - 18:30 Hlasování o pozměňovacích návrzích

20:00 Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích

20:00 - 21:00 Konečné hlasování

22:30 - 23:00 Oznámení výsledků konečného hlasování

1 À«««I - Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2 À«««I - Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných
odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na
koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

3 À«««I - Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně
postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

5 • Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2610(RSP)]



12:30      Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy

 

17:30 - 18:30     Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

20:00      Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích

 

20:00 - 21:00     Konečné hlasování

2 2Čtvrtek 26. března 2020

649.883/OJ 649.883/OJ

1 À«««I • Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2 À«««I • Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a
do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19
(investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

3 À«««I • Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii,
jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

1 À«««I - Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2 À«««I - Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných
odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na
koronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj

3 À«««I - Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně
postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Výbor pro regionální rozvoj



22:30 - 23:00     Oznámení výsledků konečného hlasování
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Čtvrtek 26. března 2020

 

10:30 - 12:30

 

5 5Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)
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Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :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



Lhůty pro předložení
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1 À • Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství  -

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 26. března, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Čtvrtek 26. března, 16:00

2 À • Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví
jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na
koronavirus)  -    Younous Omarjee

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 26. března, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Čtvrtek 26. března, 16:00

3 À • Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně
postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví  -    Younous Omarjee

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 26. března, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Čtvrtek 26. března, 16:00
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