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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



Obsah

Obsah

659.661/OJ 659.661/OJ

Pondělí 19. října 2020 1

17:00 - 22:30 Rozpravy 1

Pokračování zasedání a plán práce 1

Společná rozprava - Digitální služby a umělá inteligence 1

Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu  - Zpráva: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020) 1

Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty
působící online  - Zpráva: Tiemo Wölken (A9-0177/2020) 1

Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv  - Zpráva: Kris Peeters (A9-0172/2020) 1

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií  - Zpráva: Ibán García
Del Blanco (A9-0186/2020) 1

Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci  - Zpráva: Axel Voss (A9-0178/2020) 1

Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence  - Zpráva: Stéphane Séjourné
(A9-0176/2020) 2

Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 - Otázky k ústnímu zodpovězení
(O-000052/2020 - B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20) 2

Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 - Otázka k ústnímu
zodpovězení (O-000049/2020 - B9-0022/20) 2

Krátké přednesení následujících zpráv: 2

Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)  -
Zpráva: Radosław Sikorski (A9-0165/2020) 2

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou  - Zpráva: Dragoş Tudorache
(A9-0166/2020) 2

19:15 - 20:30 Hlasování 3

Poznámka: Hlasování mohou být rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů a počtu
žádostí o dílčí a oddělená hlasování. 3

Jediná hlasování 3

Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v
reakci na rozšíření onemocnění COVID-19  - Zpráva: Maria Grapini (A9-0190/2020) 3

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001 ES/Galicia
shipbuilding ancillary sectors  - Zpráva: Valerie Hayer (A9-0192/2020) 3

Rozhodnutí o udělení absolutoria 3

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020) 3

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020 – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný rozpočet
EU – Evropská rada a Rada
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020) 3

Úterý 20. října 2020 4

09:00 4

Oznámení výsledků 4

09:15 - 10:30 První hlasování 4

Hlasování o pozměňovacích návrzích 4

Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé
strukturované spolupráce (PESCO) 4

Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou
republikou 4
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Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
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Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropská rada a Rada
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020) 4

09:15 - 13:00 Rozpravy 4

Společná rozprava - SZP 4

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy
a financovány EZZF a EZFRV  - Zpráva: Peter Jahr (A8-0200/2019) 4

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování  - Zpráva: Ulrike Müller (A8-0199/2019) 5

Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další
nařízení  - Zpráva: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 5

13:00 5

Oznámení výsledků 5

14:30 - 15:45 Druhé hlasování 5
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Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020) 5

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada  - Zpráva: Tomáš
Zdechovský (A9-0189/2020) 5

Hlasování o pozměňovacích návrzích 5
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Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem  - Zpráva: Petras Auštrevičius
(A9-0167/2020) 6

Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,
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Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence  - Zpráva: Stéphane Séjourné
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17:00 - 22:30 Rozpravy

19:15 - 20:30 Hlasování

1 • Pokračování zasedání a plán práce

13 À • Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

Zpráva: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit
fungování jednotného trhu

[2020/2018(INL)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

33 À • Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního
práva pro obchodní subjekty působící online

Zpráva: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení
pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

[2020/2019(INL)]

Výbor pro právní záležitosti

60 À • Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv

Zpráva: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Zpráva o aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

[2020/2022(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

10 À • Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence,
robotiky a souvisejících technologií

[2020/2012(INL)]

Výbor pro právní záležitosti

32 • Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

Zpráva: Axel Voss (A9-0178/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k režimu občanskoprávní odpovědnosti za
umělou inteligenci

[2020/2014(INL)]

Výbor pro právní záležitosti



 
Konec společné rozpravy

 

Krátké přednesení následujících zpráv:
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659.661/OJ 659.661/OJ

55 À • Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Zpráva o právech duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

[2020/2015(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

58 À • Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Otázky k ústnímu zodpovězení

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rada
Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Komise
Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806

Otázka k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované
spolupráce (PESCO)

Zpráva: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise,
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně
provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

[2020/2080(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

22 À • Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou

Zpráva: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou

[2019/2201(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



19:15 - 20:30     Hlasování

3 3Pondělí 19. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

63 • Poznámka: Hlasování mohou být rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů a
počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování.

69 • Jediná hlasování

48 «««I - Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série
v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

Zpráva: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud
jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

54 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

Zpráva: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci a základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary
sectors

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Rozpočtový výbor

70 • Rozhodnutí o udělení absolutoria

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020 – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropská rada a Rada
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020)



Úterý 20. října 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30     První hlasování

 

09:15 - 13:00     Rozpravy
 
Společná rozprava - SZP

4 4Úterý 20. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00 Oznámení výsledků

09:15 - 10:30 První hlasování

09:15 - 13:00 Rozpravy

13:00 Oznámení výsledků

14:30 - 15:45 Druhé hlasování

15:00 - 18:00 Rozpravy

18:15 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Třetí hlasování

23:00 Oznámení výsledků

126 • Oznámení výsledků

71 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

77 • Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení
stálé strukturované spolupráce (PESCO)

článek 118 jednacího řádu

78 • Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou
republikou

79 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020)

80 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný
rozpočet EU – Evropská rada a Rada
(hlasování: 13/5/2020, rozprava: 14/5/2020)

19 À«««I • Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být
vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

Zpráva: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci
společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským
zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova



 
Konec společné rozpravy

 

13:00 

 

14:30 - 15:45     Druhé hlasování

5 5Úterý 20. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

20 À«««I • Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

Zpráva: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a
sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

21 À«««I • Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se
zemědělskými produkty a další nařízení

Zpráva: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými
produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
(EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně
zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým
se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších
regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti
zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

127 • Oznámení výsledků

81 • Konečná hlasování

43 À - Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018,
oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

(Hlasování: 13/05/2020, Rozprava: 14/05/2020)

44 À - Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018,
oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

(Hlasování: 13/05/2020, Rozprava: 14/05/2020)

141 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

72 • Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020)– Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování
jednotného trhu



 

15:00 - 18:00     Rozpravy

 

18:15 

6 6Úterý 20. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

73 • Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského
a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

75 • Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky
a souvisejících technologií

76 • Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé
inteligence

25 • Pracovní program Komise na rok 2021

Prohlášení Komise

[2020/2772(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

50 À • Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem

Zpráva: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise,
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o vztazích s
Běloruskem

[2020/2081(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

28 À • Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

Zpráva: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu
hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly
jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

[2020/2004(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

65 • Policejní brutalita v EU

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2823(RSP)]

128 • Oznámení výsledků



20:00 - 21:15     Třetí hlasování

7 7Úterý 20. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

154 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

144 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

145 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

125 • Konečná hlasování

13 À - Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

Zpráva: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

[2020/2018(INL)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

33 À - Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní
subjekty působící online

Zpráva: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

[2020/2019(INL)]

Výbor pro právní záležitosti

60 À - Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv

Zpráva: Kris Peeters (A9-0172/2020)

[2020/2022(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

10 À - Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

Zpráva: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

[2020/2012(INL)]

Výbor pro právní záležitosti

32 - Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

Zpráva: Axel Voss (A9-0178/2020)

[2020/2014(INL)]

Výbor pro právní záležitosti

55 À - Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

Zpráva: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

[2020/2015(INI)]

Výbor pro právní záležitosti

53 À - Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

Zpráva: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

[2020/2080(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu



 

23:00 

8 8Úterý 20. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

22 À - Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou

Zpráva: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

[2019/2201(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

84 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

85 • Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s
Běloruskem

článek 118 jednacího řádu

86 • Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Doporučení Radě a VCP/HR týkající se procesu hodnocení
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a
možností jaderného odzbrojování

článek 118 jednacího řádu

129 • Oznámení výsledků



Středa 21. října 2020

 

 

09:15 - 11:00     První hlasování

 

09:15 - 13:00     Rozpravy

 
Společná rozprava - Politiky eurozóny v roce 2020

 
Konec společné rozpravy

9 9Středa 21. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:15 - 11:00 První hlasování

09:15 - 13:00 Rozpravy

13:30 Oznámení výsledků

14:30 - 15:45 Druhé hlasování

15:00 - 18:00 Rozpravy

18:15 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Třetí hlasování

87 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

88 • Návrh usnesení – Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů
se zemědělskými produkty a další nařízení

26 • Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020, zejména v souvislosti
s jednáním o budoucích vztazích se Spojeným královstvím

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2020/2773(RSP)]

42 À • Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020

Zpráva: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020

[2020/2078(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

49 À • Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020

Zpráva: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020

[2020/2079(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



13:30 

 

14:30 - 15:45     Druhé hlasování

 

15:00 - 18:00     Rozpravy

10 10Středa 21. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

130 • Oznámení výsledků

93 • Konečná hlasování

50 À - Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem

Zpráva: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

28 À - Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

Zpráva: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

článek 118 jednacího řádu

94 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) – Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů
se zemědělskými produkty a další nařízení

59 • Opatření EU na zmírnění sociálního a hospodářského dopadu pandemie COVID-19

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2792(RSP)]

51 À • Odlesňování

Zpráva: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení
globálního odlesňování na úrovni EU

[2020/2006(INL)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



18:15 

 

20:00 - 21:15     Třetí hlasování

11 11Středa 21. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

131 • Oznámení výsledků

100 • Konečná hlasování

58 À - Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Návrh usnesení

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806

Návrh usnesení

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020

Zpráva: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

49 À - Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020

Zpráva: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

101 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Odlesňování

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů
se zemědělskými produkty a další nařízení



Čtvrtek 22. října 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30     První hlasování

 

09:15 - 13:00     Rozpravy

12 12Čtvrtek 22. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00 Oznámení výsledků

09:15 - 10:30 První hlasování

09:15 - 13:00 Rozpravy

12:00 Oznámení laureáta Sacharovovy ceny

13:00 Oznámení výsledků

14:30 - 15:45 Druhé hlasování

18:15 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Třetí hlasování

132 • Oznámení výsledků

107 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

108 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

34 À • Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

Zpráva: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

[2019/2167(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

66 • Závažné bezpečnostní hrozby, které představuje prodej pasů a víz EU pachatelům
trestné činnosti

Prohlášení Komise

[2020/2824(RSP)]

67 • Stav energetické unie

Prohlášení Komise

[2020/2825(RSP)]

68 • Sladění Smlouvy o energetické chartě se Zelenou dohodou pro Evropu

Prohlášení Komise

[2020/2827(RSP)]



12:00 

 

13:00 

 

14:30 - 15:45     Druhé hlasování

 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Třetí hlasování

13 13Čtvrtek 22. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

135 • Oznámení laureáta Sacharovovy ceny

133 • Oznámení výsledků

149 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

113 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

106 • Konečné hlasování

51 À - Odlesňování

Zpráva: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

111 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) – Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

134 • Oznámení výsledků

153 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

146 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV

147 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování



Pátek 23. října 2020

 

 

08:45 

 

09:00 - 10:15     První hlasování

 

12:45 

 

13:15 - 14:30     Druhé hlasování

14 14Pátek 23. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

08:45 Oznámení výsledků

09:00 - 10:15 První hlasování

12:45 Oznámení výsledků

13:15 - 14:30 Druhé hlasování

17:00 Oznámení výsledků

140 • Oznámení výsledků

116 • Konečné hlasování

34 À - Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

Zpráva: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

117 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů
se zemědělskými produkty a další nařízení

136 • Oznámení výsledků

142 • Konečná hlasování

19 À«««I - Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými
státy a financovány EZZF a EZFRV

Zpráva: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

20 À«««I - Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování

Zpráva: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova



 

17:00 

15 15Pátek 23. října 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

21 À«««I - Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další
nařízení

Zpráva: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

137 • Oznámení výsledků



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

16 16

659.661/OJ 659.661/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 19. října 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Úterý 20. října 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 18:00

 

17 17Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

659.661/OJ 659.661/OJ

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodaj (6 x 6 min) :36 min

Navrhovatel (17 x 1 min) :17 min

Autor (výbor) (2 x 3 min) :6 min

Zpravodajové (článek 160 jednacího řádu) (2 x 4 min) :8 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 5 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Zpravodaj (3 x 6 min) :18 min

Navrhovatel (6 x 1 min) :6 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

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :20 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



Středa 21. října 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 18:00

 

 

Čtvrtek 22. října 2020

 

09:15 - 13:00

 

18 18Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

659.661/OJ 659.661/OJ

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodaj (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :105 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 : 10 min,
GUE/NGL : 7 min, NI : 6 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel (4 x 1 min) :4 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min, Renew : 12 min 30, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 5 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Poslanci :105 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 : 10 min,
GUE/NGL : 7 min, NI : 6 min



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 19. října 2020

 

19 19Lhůty pro předložení

659.661/OJ 659.661/OJ

13 À • Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu  - Zpráva: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)

- Pozměňovací návrhy Úterý 13. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

33 À • Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty
působící online  - Zpráva: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Pozměňovací návrhy Úterý 13. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

60 À • Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv  - Zpráva: Kris Peeters (A9-0172/2020)

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

Úterý 13. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

10 À • Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií  - Zpráva: Ibán García
Del Blanco (A9-0186/2020)

- Pozměňovací návrhy Úterý 13. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

55 À • Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence  - Zpráva: Stéphane Séjourné
(A9-0176/2020)

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

Úterý 13. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

58 À • Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 - Otázky k ústnímu zodpovězení
(O-000052/2020 - B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20)

- Návrhy usnesení Středa 14. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 19. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 20. října, 12:00

39 À • Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 - Otázka k ústnímu
zodpovězení (O-000049/2020 - B9-0022/20)

- Návrhy usnesení Středa 14. října, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 19. října, 19:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Úterý 20. října, 12:00

53 À • Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)  -
Zpráva: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

22 À • Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou  - Zpráva: Dragoş Tudorache
(A9-0166/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00



Úterý 20. října 2020

 

 

Středa 21. října 2020

 

20 20Lhůty pro předložení

659.661/OJ 659.661/OJ

19 À • Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy
a financovány EZZF a EZFRV  - Zpráva: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 19. října, 12:00

20 À • Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování  - Zpráva: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 19. října, 12:00

21 À • Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další
nařízení  - Zpráva: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 19. října, 12:00

43 À • Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor  -
Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 15. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

44 À • Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada  - Zpráva: Tomáš
Zdechovský (A9-0189/2020)

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 15. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

50 À • Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem  - Zpráva: Petras Auštrevičius
(A9-0167/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

28 À • Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,
kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování  - Zpráva: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

42 À • Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020  - Zpráva: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

- Pozměňovací návrhy Pátek 16. října, 12:00

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

49 À • Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020  - Zpráva: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00

51 À • Odlesňování  - Zpráva: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00



Čtvrtek 22. října 2020

 

 

Pátek 23. října 2020

 

21 21Lhůty pro předložení

659.661/OJ 659.661/OJ

34 À • Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU  - Zpráva: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

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

Středa 14. října, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 16. října, 12:00
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