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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 Oznámení výsledků

09:15 - 11:00 Rozpravy

09:45 - 11:00 První hlasování

13:30 Oznámení výsledků

14:15 - 15:30 Druhé hlasování

18:00 Oznámení výsledků

137 • Oznámení výsledků

91 • Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí

Prohlášení Komise

[2020/2705(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.

95 À • Kulturní oživení Evropy

Prohlášení Komise

[2020/2708(RSP)]

Hlasování se bude konat v září

39 • Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie
COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Výbor pro regionální rozvoj
Komise
Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • První hlasování

98 • Konečná hlasování

49 À« - Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Zpráva: José Gusmão (A9-0124/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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53 À - Návrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a
hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující
podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Rozpočtový výbor

92 À - Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: pokračování humanitární
pomoci pro uprchlíky v Turecku

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro
nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Rozpočtový výbor

45 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Komplexní evropský přístup ke skladování energie

Zpráva: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie

[2019/2189(INI)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

37 À - Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

Návrhy usnesení

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Rozprava: 10/02/2020)

99 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

84 • Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

141 • ***I (ENVI) Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují
geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci
onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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136 • Oznámení výsledků

133 • Druhé hlasování

89 • Konečná hlasování

52 À - Uzavření projednávané dohody mezi EU a Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje
proti závažné trestné činnosti a terorismu

Zpráva: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi
Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci
v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné
činnosti a terorismu

[2020/2048(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

96 À - Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

Návrhy usnesení

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)

Zpráva:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

139 À«««I - Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky
modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění
koronavirem, a o jejich výdeji

Zpráva:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

44 À - Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán
Komise a další aktuální vývoj

Návrhy usnesení

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020,
B9-0220/2020, B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Oznámení výsledků
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