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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



Čtvrtek 8. února 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 135 jednacího řádu)

 

12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

36 À • Úprava letního času

Prohlášení Komise

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusko, případ Ojuba Titijeva a Centrum pro lidská práva Memorial

Společný návrh usnesení B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018,
B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Popravy v Egyptě

Společný návrh usnesení B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018,
B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Dětské otroctví na Haiti

Společný návrh usnesení B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018,
B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 135 jednacího řádu)

50 À - Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Zpráva: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu



2 2Čtvrtek 8. února 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

72 «««I - Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení
státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory
Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu

23 À«««I - Záruční fond pro vnější vztahy

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

[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)

[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)

[2017/2071(INI)]

Rozpočtový výbor

43 À - Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku

Návrhy usnesení

B8-0079/2018, Společný návrh usnesení B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018,
B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situace ve Venezuele

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018,
B8-0087/2018, B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situace agentury UNRWA

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018,
B8-0090/2018, B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Úprava letního času

Návrhy usnesení

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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