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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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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00
Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné Nobelovou cenou
míru za rok 2017

12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

32 À • Složení Evropského parlamentu

Zpráva: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Zpráva o složení Evropského parlamentu

[2017/2054(INL)]

Výbor pro ústavní záležitosti

26 À • Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou
komisí

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou
komisí

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pro ústavní záležitosti

66 • (Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné
Nobelovou cenou míru za rok 2017)

70 - Předčasné ukončení výkonu funkce místopředsedy Evropského parlamentu (Ryszard Czarnecki)

Návrh rozhodnutí

[2018/2572(RSO)]

Článek 21 jednacího řádu

32 À - Složení Evropského parlamentu

Zpráva: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Výbor pro ústavní záležitosti

26 À - Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Zpráva: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Výbor pro ústavní záležitosti
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54 « - Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku

Zpráva: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel
v Portugalsku

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

15 - Ochrana a nepřípustnost diskriminace menšin v členských státech EU

Návrh usnesení

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Čl. 216 odst. 2 jednacího řádu

58 À - Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Návrh usnesení

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany

Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma volebního práva Evropské unie

Otázka k ústnímu zodpovězení

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Výbor pro ústavní záležitosti
Rada
Reforma volebního práva Evropské unie

[2017/3019(RSP)]

33 • Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2512(RSP)]
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23 À«««I • Záruční fond pro vnější vztahy

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Rozpočtový výbor

24 À«««I • Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací
na podporu investičních projektů mimo Unii

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty
Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů
mimo Unii

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Rozpočtový výbor

27 À • Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky

[2017/2071(INI)]

Rozpočtový výbor

Za přítomnosti prezidenta EIB Wernera Hoyera

45 • Zmenšující se prostor pro občanskou společnost

Prohlášení Rady a Komise

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

Otázka k ústnímu zodpovězení

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Komise
Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

[2018/2531(RSP)]
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