
05/10/20 658.540/OJ

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT

2019 2024

Dokument ze zasedání

POŘAD JEDNÁNÍ

Pondělí 5. října 2020



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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17:00 - 22:30 Rozpravy

19:15 - 20:30 Hlasování

1 • Pokračování zasedání a plán práce

39 À • Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

Zpráva: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Zpráva o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

[2020/2072(INL)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

71 • Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období
2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2797(RSP)]

60 À • Právní stát a základní práva v Bulharsku

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2793(RSP)]

35 • Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu
jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady /
nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících
opatřeních

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2808(RSP)]

88 À • Posílení záruk pro mladé lidi

Otázky k ústnímu zodpovězení

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada
Posílení záruk pro mladé lidi

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Posílení záruk pro mladé lidi

[2020/2764(RSP)]



19:15 - 20:30     Hlasování

2 2Pondělí 5. října 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

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

85 • Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

78 6 «««I - Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

79 6 «««I - Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského
průlivu

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

80 6 «««I - Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

105 • Jediná hlasování

54 «««I - Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

Zpráva: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

55 « - Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Réunion: nepřímé daně na „tradiční“ rum

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých
nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a
Réunionu

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

56 « - Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj
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57 « - Doba použitelnosti režimu tzv. „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

Zpráva: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“
(námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Výbor pro regionální rozvoj

58 - Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje)

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: aktualizace
příjmů (vlastní zdroje)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Rozpočtový výbor
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