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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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15:00 - 22:30 Rozpravy

17:00 - 18:15 Hlasování

21:00 Oznámení výsledků

1 • Pokračování zasedání a plán práce

81 • Víceletý finanční rámec (včetně vlastních zdrojů), mechanismus podmíněnosti v
oblasti právního státu a evropský fond na podporu oživení

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2858(RSP)]

46 • Výsledek prezidentských voleb v USA

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

42 • Boj proti terorismu a právo na svobodu projevu a na vzdělání

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2841(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

22 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

Zpráva: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Rozpočtový výbor

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

62 • Jediná a konečná hlasování

45 «««I - Zavedení mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a
přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Zpráva: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009,
kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a
přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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48 À - Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky
modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034,
MIR162 a NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a
geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427,
MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Dohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda

Doporučení: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií
a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Výbor pro rybolov

16 - Dohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda
(usnesení)

Zpráva: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým
se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného
rybolovu

[2019/0226M(NLE)]

Výbor pro rybolov

13 ««« - Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol
(2020–2026)

Doporučení: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou
republikou v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem Evropské
unie

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Výbor pro rybolov

30 ««« - Dohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana

Doporučení: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové
republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod



 

21:00      Oznámení výsledků
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39 - Dohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana (usnesení)

Zpráva: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi
Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich
ochraně

[2020/0089M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

32 « - Společný systém daně z přidané hodnoty: identifikace osob povinných k dani v Severním Irsku

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

63 • Hlasování o předběžných dohodách

12 À«««I - Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní
opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve
východní části Baltského moře

Zpráva: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Zpráva k návrhu nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve
východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014,
pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části
Baltského moře

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Výbor pro rybolov

20 À«««I - Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

Zpráva: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení
spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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08:30 - 13:00 Rozpravy

09:30 - 10:45 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

14:30 - 15:45 Druhé hlasování

18:15 Oznámení výsledků

27 À • Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii,
právní stát a základní práva

Otázka k ústnímu zodpovězení

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní
práva

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro
zdraví“)

Zpráva: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program
činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014
(program „EU pro zdraví“)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

44 • Transparentnost nákupu a přístup k očkování proti COVID-19

Prohlášení Komise

[2020/2843(RSP)]

25 À • Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

Zpráva: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Zpráva k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro
Evropu

[2020/2058(INI)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor



09:30 - 10:45     První hlasování

 

13:00      Oznámení výsledků

 

14:30 - 15:45     Druhé hlasování
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65 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

40 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol
(2020–2026) (usnesení)

83 • Oznámení výsledků volby prvního místopředsedy Evropského parlamentu
(nahrazení Mairead McGuinnessové)

66 • Konečná hlasování

22 À - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

Zpráva: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Rozpočtový výbor

14 À - Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol
(2020–2026) (usnesení)

Zpráva: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v oblasti udržitelného
rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem Evropské unie

[2020/0002M(NLE)]

Výbor pro rybolov

67 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu



18:15      Oznámení výsledků
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Pátek 13. listopadu 2020

 

 

09:00 - 10:15     První hlasování

 

12:45      Oznámení výsledků

 

14:00 - 15:15     Druhé hlasování
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09:00 - 10:15 První hlasování

12:45 Oznámení výsledků

14:00 - 15:15 Druhé hlasování

17:30 Oznámení výsledků

68 • Konečná hlasování

28 À«««I - Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)

Zpráva: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

25 À - Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

Zpráva: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

69 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU

77 • Návrhy usnesení – Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii,
právní stát a základní práva

79 • Konečná hlasování

61 À«««I - Program InvestEU

Zpráva: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

27 À - Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a
základní práva

Návrhy usnesení

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17:30      Oznámení výsledků
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Středa 11. listopadu 2020

 

15:00 - 22:30

 

 

Čtvrtek 12. listopadu 2020

 

08:30 - 13:00
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Rada (včetně odpovědí) :15 min

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

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Zpravodajové (15 x 1 min) :15 min

Poslanci :240 min

PPE : 61 min 30, S&D : 48 min, Renew : 33 min, ID : 26 min, Verts/ALE : 24 min, ECR : 21 min 30,
GUE/NGL : 14 min 30, NI : 11 min 30

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Zpravodajové (6 x 1 min) :6 min

Autor (výbor) :5 min

Poslanci :150 min

PPE : 37 min 30, S&D : 29 min 30, Renew : 20 min 30, ID : 16 min 30, Verts/ALE : 15 min, ECR : 14 min,
GUE/NGL : 9 min 30, NI : 7 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Středa 11. listopadu 2020

 

 

Čtvrtek 12. listopadu 2020
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22 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly  - Zpráva: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- Pozměňovací návrhy Čtvrtek 5. listopadu, 12:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 6. listopadu, 12:00

48 À • Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky
modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034,
MIR162 a NK603

Pozměňovací návrhy

49 À • Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Pozměňovací návrhy

50 À • Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a
geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427,
MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603

Pozměňovací návrhy

12 À • Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní
opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve
východní části Baltského moře  - Zpráva: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 4. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 6. listopadu, 12:00

20 À • Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)  - Zpráva: Manuel Pizarro
(A9-0128/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 4. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 6. listopadu, 12:00

27 À • Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní
práva - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2020 - B9-0023/20)

- Návrhy usnesení Středa 4. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 9. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 9. listopadu, 14:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pondělí 9. listopadu, 20:00

28 À • Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)  - Zpráva:
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 4. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 6. listopadu, 12:00
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25 À • Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu  - Zpráva: Siegfried
Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

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

Středa 4. listopadu, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Čtvrtek 5. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Pátek 6. listopadu, 12:00

40 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 36 poslanců Úterý 22. září, 12:00

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupiny Úterý 29. září, 13:00

- Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboru Středa 4. listopadu, 12:00

- Žádosti o oddělená a dílčí hlasování o pozměňovacích návrzích k
návrhu rozpočtu

Pondělí 9. listopadu, 12:00

14 À • Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol
(2020–2026) (usnesení)  - Zpráva: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Pozměňovací návrhy

61 À • Program InvestEU  - Zpráva: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 11. listopadu, 17:00

- Žádosti o oddělené a dílčí hlasování Čtvrtek 12. listopadu, 12:00
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