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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 - 10:00     
 

Hlasování o žádostech o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

 

10:00 - 12:20     

1 1Úterý 12. března 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

09:00 - 10:00 Rozpravy

10:00 - 12:20 Rozpravy

12:30 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 24:00 Rozpravy

93 À«««I - Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného
království z Unie

Zpráva:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

94 À«««I - Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné
operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Zpráva:

[2019/0010(COD)]

Výbor pro rybolov

 (dosud nepřijato)

134 À«««I - Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Zpráva: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 (dosud nepřijato)

146 À • Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2614(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

124 • Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti
Evropy

[2019/2515(RSP)]



12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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135 - Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Zpráva o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

[2019/2002(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

144 - Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

[2018/2247(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

145 - Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Zpráva o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

[2018/2267(IMM)]

Výbor pro právní záležitosti

101 - Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektronické informace o nákladní dopravě

Zpráva: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

[2018/0140(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

21 ««« - Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v
oblasti lesnictví

Doporučení: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

10 - Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v
oblasti lesnictví (usnesení)

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

46 ««« - Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování
osobních dat

Doporučení: József Nagy (A8-0070/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie
ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované
zpracování osobních dat

[2018/0238(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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103 ««« - Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o
komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších
sportovních akcích

Doporučení: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu,
aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a
poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

[2018/0116(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

107 ««« - Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na
straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Unie a členských
států

[2014/0327(NLE)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

30 ««« - Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska)

Doporučení: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu
k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii

[2016/0121(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

17 - Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem

Průběžná zpráva: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou
se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a
Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

[1998/0031R(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

90 « - Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

Zpráva: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve
Spojeném království

[2018/0812(CNS)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

75 À«««I - Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci



4 4Úterý 12. března 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

76 À«««I - Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(Hlasování: 08/02/2018)

62 À«««I - Zavedení programu Evropský sbor solidarity

Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

47 À«««I - Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Zpráva: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

72 À«««I - Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

Zpráva: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(Hlasování: 25/10/2018)

58 À«««I - Evropská občanská iniciativa

Zpráva: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti

(Hlasování: 05/07/2018)

57 À«««I - Dovoz kulturních statků

Zpráva: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků

[2017/0158(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(Rozprava: 24/10/2018, hlasování: 25/10/2018)

97 À«««I - Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Zpráva: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č.
1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti
s volbami do Evropského parlamentu

[2018/0336(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti



 

15:00 - 24:00     
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122 À - Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná
opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení

Návrhy usnesení

B8-0153/2019, Společný návrh usnesení B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019,
B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Rozprava: 13/02/2019)

29 À - Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

Zpráva: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

12 À - Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

Zpráva: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

123 À • Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2580(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

16 À • Zpráva o Turecku za rok 2018

Zpráva: Kati Piri (A8-0091/2019)

Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018

[2018/2150(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

153 À • Mimořádná situace ve Venezuele

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2628(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

117 À • Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem
bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení
následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem
bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

[2018/2115(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu



Společná rozprava - Afghánistán

 
Konec společné rozpravy
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32 ««« • Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem

Doporučení: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti
partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a
Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

33 À • Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem
(usnesení)

Zpráva: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně
druhé jménem Unie

[2015/0302M(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

31 À • Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise,
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se
dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

[2018/2246(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

Článek 113 jednacího řádu

13 À«««I • Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

Zpráva: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a
služeb

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(Rozprava: 13/09/2017, hlasování: 14/09/2017)

138 À • Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji
proti praní peněz

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2612(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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99 À«««I • Vízový informační systém

Zpráva: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.
767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399,
nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se
zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

70 À«««I • Azylový a migrační fond

Zpráva: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a
migrační fond

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

71 À«««I • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

Zpráva: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu
pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

69 À«««I • Fond pro vnitřní bezpečnost

Zpráva: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro
vnitřní bezpečnost

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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