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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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Pondělí 5. října 2020 1

17:00 - 22:30 Rozpravy 1

Pokračování zasedání a plán práce 1

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva  - Zpráva: Michal Šimečka
(A9-0170/2020) 1

Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské
unie na podporu oživení - Prohlášení Rady a Komise 1

Právní stát a základní práva v Bulharsku - Prohlášení Rady a Komise 1

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 1

Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností
kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních - Prohlášení Rady a Komise 1

Posílení záruk pro mladé lidi - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000058/2020 - B9-0018/20)
(O-000059/2020 - B9-0019/20) 1

19:15 - 20:30 Hlasování 2

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů 2

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) 2

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu  - 2

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu   - 2

Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data  - 2

Jediná hlasování 2

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku  - Zpráva:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Réunion: nepřímé daně na „tradiční“ rum  - Zpráva: Younous
Omarjee (A9-0156/2020) 2

Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech  - Zpráva: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 2

Doba použitelnosti režimu tzv. „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech  - Zpráva:
Younous Omarjee (A9-0159/2020) 3

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje)  - Zpráva: Monika Hohlmeier
(A9-0163/2020) 3

Úterý 6. října 2020 4

09:00  Oznámení výsledků 4

09:15 - 13:00 Rozpravy 4

Společná rozprava - Zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října a 15.–16. října 2020 4

Závěry ze zvláštního zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října 2020 - Prohlášení Evropské rady a
Komise 4

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020 - Prohlášení Rady a Komise 4

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup  - Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4

10:30 - 11:45 První hlasování 4

Hlasování o pozměňovacích návrzích 4

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní
práva 4

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok
2018 4
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14:15  Oznámení výsledků 5

15:00 - 17:00 Rozprava 5

Evropský právní rámec pro klima  - Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17:45 - 19:00 Druhé hlasování 5

Hlasování o pozměňovacích návrzích 5

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima 5

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u
množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na
Ukrajině 5

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup 5

Středa 7. října 2020 6

09:00  Oznámení výsledků 6

09:15 - 13:00 Rozpravy 6

Obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a Ázerbájdžánem v souvislosti s konfliktem v Náhorním
Karabachu - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku 6

Diplomatická mise EU ve Venezuele s ohledem na případné volby - Prohlášení místopředsedy Komise,
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 6

Situace v Íránu - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku 6

10:30 - 11:45 První hlasování 6

Schválení přidělení nového porfolia výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dombrovskisovi 6

Schválení jmenování Mairead McGuinnessové členkou Komise  - 6

Konečná hlasování 6

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva  - Zpráva: Michal Šimečka
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14:15  Oznámení výsledků 7

15:00 - 17:00 Rozpravy 7

Úloha evropských orgánů dohledu ve skandálu společnosti Wirecard - Prohlášení Rady a Komise 7
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dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů  - Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 7

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k
finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů  - Zpráva: Isabel
Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 7
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Evropský právní rámec pro klima  - Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva
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Dopad šíření onemocnění COVID-19 na zařízení dlouhodobé péče - Prohlášení Komise 9

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu) 9

Eritrea, případ Dawitta Isaaka 9

Nikaragujský zákon o zahraničních agentech 9

Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii 9

09:30 - 10:45 První hlasování 10

Hlasování o pozměňovacích návrzích 10

Návrhy usnesení – Eritrea, případ Dawitta Isaaka 10

Návrhy usnesení – Nikaragujský zákon o zahraničních agentech 10

Návrhy usnesení – Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii 10

Návrhy usnesení – Posílení záruk pro mladé lidi 10

12:30  Oznámení výsledků 10

13:00 - 14:15 Druhé hlasování 10

Konečná hlasování 10

Eritrea, případ Dawitta Isaaka - Návrhy usnesení 10

Nikaragujský zákon o zahraničních agentech - Návrhy usnesení 10

Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii - Návrhy usnesení 10

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu  - 10

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu   - 10

Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data  - 11

Právní stát a základní práva v Bulharsku - Návrhy usnesení 11

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a
dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů  - Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 11

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním
prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů  - Zpráva: Isabel Benjumea
Benjumea (A9-0155/2020) 11

Posílení záruk pro mladé lidi - Návrhy usnesení 11



Obsah

658.540/OJ 658.540/OJ

16:30  Oznámení výsledků 11

Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 13

Lhůty pro předložení 15



Pondělí 5. října 2020

 

 

17:00 - 22:30     Rozpravy

1 1Pondělí 5. října 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

17:00 - 22:30 Rozpravy

19:15 - 20:30 Hlasování

1 • Pokračování zasedání a plán práce

39 À • Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

Zpráva: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Zpráva o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

[2020/2072(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

71 • Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období
2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2797(RSP)]

60 À • Právní stát a základní práva v Bulharsku

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2793(RSP)]

35 • Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu
jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady /
nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících
opatřeních

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2808(RSP)]

88 À • Posílení záruk pro mladé lidi

Otázky k ústnímu zodpovězení

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada
Posílení záruk pro mladé lidi

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Posílení záruk pro mladé lidi

[2020/2764(RSP)]
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86 • Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

85 • Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

78 6 «««I - Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

79 6 «««I - Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského
průlivu

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

80 6 «««I - Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

105 • Jediná hlasování

54 «««I - Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

55 « - Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Réunion: nepřímé daně na „tradiční“ rum

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých
nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a
Réunionu

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

56 « - Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj



3 3Pondělí 5. října 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

57 « - Doba použitelnosti režimu tzv. „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“
(námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

58 - Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje)

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: aktualizace
příjmů (vlastní zdroje)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Rozpočtový výbor



Úterý 6. října 2020

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:15 - 13:00     Rozpravy
 
Společná rozprava - Zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října a 15.–16. října

2020

 
Konec společné rozpravy

 

10:30 - 11:45     První hlasování
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09:00 Oznámení výsledků

09:15 - 13:00 Rozpravy

10:30 - 11:45 První hlasování

14:15 Oznámení výsledků

15:00 - 17:00 Rozprava

17:45 - 19:00 Druhé hlasování

52 • Závěry ze zvláštního zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října 2020

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2020/2787(RSP)]

53 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2788(RSP)]

19 À • Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Zpráva o evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu

[2019/2157(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

99 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a
základní práva

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za
rok 2018



14:15      Oznámení výsledků

 

15:00 - 17:00     Rozprava

 

17:45 - 19:00     Druhé hlasování
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44 À«««I • Evropský právní rámec pro klima

Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro
dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec
pro klima)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

100 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na
Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin
vyprodukovaného na Ukrajině

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup



Středa 7. října 2020

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:15 - 13:00     Rozpravy

 

10:30 - 11:45     První hlasování
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09:00 Oznámení výsledků

09:15 - 13:00 Rozpravy

10:30 - 11:45 První hlasování

14:15 Oznámení výsledků

15:00 - 17:00 Rozpravy

17:15 - 18:30 Druhé hlasování

91 • Obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a Ázerbájdžánem v souvislosti s
konfliktem v Náhorním Karabachu

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Diplomatická mise EU ve Venezuele s ohledem na případné volby

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Situace v Íránu

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Schválení přidělení nového porfolia výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dombrovskisovi

[2020/2203(INS)]

75 - Schválení jmenování Mairead McGuinnessové členkou Komise

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Konečná hlasování

39 À - Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

Zpráva: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



 

14:15      Oznámení výsledků

 

15:00 - 17:00     Rozpravy

 
Společná rozprava - Finanční služby

 
Konec společné rozpravy
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18 À - Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Zpráva o provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

[2019/2197(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

129 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima

50 • Úloha evropských orgánů dohledu ve skandálu společnosti Wirecard

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v
souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající
rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti
finančních služeb, institucí a trhů

[2020/2034(INL)]

Hospodářský a měnový výbor

48 À • Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a
středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další
posílení účasti retailových investorů

Zpráva: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Zpráva o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména
malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další
posílení účasti retailových investorů

[2020/2036(INI)]

Hospodářský a měnový výbor



17:15 - 18:30     Druhé hlasování
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106 • Konečná hlasování

44 À«««I - Evropský právní rámec pro klima

Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

97 À«««I - Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci
osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

Zpráva: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES,
pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci
osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

83 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): specifikace oxidu titaničitého (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity akrylamidu v některých
potravinách pro kojence a malé děti

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

102 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

114 • (TRAN) – Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

115 • (TRAN) – Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se
Lamanšského průlivu

117 • Návrhy usnesení – Právní stát a základní práva v Bulharsku

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se
kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší
přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další
posílení účasti retailových investorů



Čtvrtek 8. října 2020

 

 

08:30      Oznámení výsledků

 

08:45 - 13:00     Rozpravy

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)
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08:30 Oznámení výsledků

08:45 - 13:00 Rozpravy

09:30 - 10:45 První hlasování

12:30 Oznámení výsledků

13:00 - 14:15 Druhé hlasování

16:30 Oznámení výsledků

92 • Boj proti praní peněz v návaznosti na spisy útvaru FinCEN

Prohlášení Komise

[2020/2812(RSP)]

63 • Dopad šíření onemocnění COVID-19 na zařízení dlouhodobé péče

Prohlášení Komise

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, případ Dawitta Isaaka

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     První hlasování

 

12:30      Oznámení výsledků

 

13:00 - 14:15     Druhé hlasování
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103 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

120 • Návrhy usnesení – Eritrea, případ Dawitta Isaaka

121 • Návrhy usnesení – Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

122 • Návrhy usnesení – Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

123 • Návrhy usnesení – Posílení záruk pro mladé lidi

124 • Konečná hlasování

96 À - Eritrea, případ Dawitta Isaaka

Návrhy usnesení

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

Návrhy usnesení

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

Návrhy usnesení

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

79 6 «««I - Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského
průlivu

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

16:30      Oznámení výsledků
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80 6 «««I - Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

60 À - Právní stát a základní práva v Bulharsku

Návrhy usnesení

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a
dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Hospodářský a měnový výbor

48 À - Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k
finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

Zpráva: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

88 À - Posílení záruk pro mladé lidi

Návrhy usnesení

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 5. října 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Úterý 6. října 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

13 13Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

658.540/OJ 658.540/OJ

Rada (včetně odpovědí) :45 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Předseda Rozpočtového výboru :3 min

Zpravodajové pro rozpočet :6 min

Zpravodajové :6 min

Zpravodajové (2 x 1 min) :2 min

Autor (výbor) :3 min

Poslanci :120 min

PPE : 29 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, ID : 13 min, Verts/ALE : 12 min, ECR : 11 min,
GUE/NGL : 8 min, NI : 6 min 30

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové :6 min

Navrhovatel (2 x 1 min) :2 min

Poslanci :120 min

PPE : 29 min 30, S&D : 23 min 30, Renew : 16 min 30, ID : 13 min, Verts/ALE : 12 min, ECR : 11 min,
GUE/NGL : 8 min, NI : 6 min 30

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Zpravodaj :6 min

Zpravodajové (4 x 1 min) :4 min

Poslanci :75 min

PPE : 17 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min, ID : 8 min 30, Verts/ALE : 8 min, ECR : 7 min, GUE/NGL :
5 min 30, NI : 4 min 30



Středa 7. října 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

 

Čtvrtek 8. října 2020

 

08:45 - 13:00

 

14 14Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

658.540/OJ 658.540/OJ

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :30 min

Poslanci :135 min

PPE : 33 min 30, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, ID : 15 min, Verts/ALE : 13 min 30, ECR : 12 min 30,
GUE/NGL : 8 min 30, NI : 7 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :60 min

PPE : 13 min 30, S&D : 11 min, Renew : 8 min, ID : 6 min 30, Verts/ALE : 6 min 30, ECR : 6 min,
GUE/NGL : 4 min 30, NI : 4 min

Komise (včetně odpovědí) :35 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 144) :1 min

Poslanci :135 min

PPE : 33 min 30, S&D : 26 min 30, Renew : 18 min 30, ID : 15 min, Verts/ALE : 13 min 30, ECR : 12 min 30,
GUE/NGL : 8 min 30, NI : 7 min



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 5. října 2020

 

 

Úterý 6. října 2020

 

15 15Lhůty pro předložení
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39 À • Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva  - Zpráva: Michal Šimečka
(A9-0170/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 30. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 2. října, 12:00

60 À • Právní stát a základní práva v Bulharsku - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 30. září, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 5. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 5. října, 20:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 12:00

88 À • Posílení záruk pro mladé lidi - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000058/2020 - B9-0018/20)
(O-000059/2020 - B9-0019/20)

- Návrhy usnesení Pondělí 5. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 6. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 6. října, 20:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 7. října, 10:00

78 6 • Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu  -

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00

79 6 • Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu
-

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00

80 6 • Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data  -

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00

19 À • Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup  - Zpráva: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní
návrhy usnesení

Středa 30. září, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Čtvrtek 1. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 2. října, 12:00

44 À • Evropský právní rámec pro klima  - Zpráva: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 30. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 5. října, 12:00



Středa 7. října 2020

 

 

Čtvrtek 8. října 2020

 

16 16Lhůty pro předložení
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18 À • Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018  - Zpráva: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 30. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 2. října, 12:00

49 À • Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a
dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů  - Zpráva: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 30. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 2. října, 12:00

48 À • Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k
finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů  - Zpráva: Isabel
Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní
návrhy usnesení

Středa 30. září, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 2. října, 12:00

97 À • Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva
obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině  - Zpráva: Veronika Vrecionová
(A9-0164/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Pátek 2. října, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 5. října, 19:00

83 À • Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): specifikace oxidu titaničitého (E 171)

- Pozměňovací návrhy Pátek 2. října, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 5. října, 19:00

82 À • Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity akrylamidu v některých potravinách
pro kojence a malé děti

- Pozměňovací návrhy Pátek 2. října, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 5. října, 19:00

96 À • Eritrea, případ Dawitta Isaaka

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 5. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 7. října, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 7. října, 19:00

95 À • Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 5. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 7. října, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 7. října, 19:00
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94 À • Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 5. října, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 7. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 7. října, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Středa 7. října, 19:00

78 6 • Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu  -

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00

79 6 • Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu
-

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00

80 6 • Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data  -

- (případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutí Úterý 6. října, 13:00

- (případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 6. října, 18:00
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