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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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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

68 • Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

[2014/2197(INS)]

Jeden autor, poté Komise a jeden řečník za každou politickou skupinu
Hlasování se bude konat ve čtvrtek

36 À • EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015

Zpráva: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Zpráva o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015

[2014/2143(INI)]

Výbor pro rozvoj

58 À • Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

Otázka k ústnímu zodpovězení

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Výbor pro regionální rozvoj
Komise
Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

[2014/2946(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek

46 • Kontroly vývozu u zboží dvojího užití

Otázka k ústnímu zodpovězení

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Výbor pro mezinárodní obchod
Komise
Kontroly vývozu u zboží dvojího užití

[2014/2869(RSP)]

66 À • Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů

Prohlášení Komise

[2014/2967(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
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09:00 - 11:00     
 

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

 

11:15 - 12:00     Slavnostní zasedání

 

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

11:15 - 12:00 Slavnostní zasedání

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

77 « - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí
rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

Zpráva: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Rozpočtový výbor

 (dosud nepřijat)

10 À • Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

Otázky k ústnímu zodpovězení

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada
Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Projev Jeho Svatosti papeže Františka

59 ««« - Protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům

Doporučení: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na
mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku
dne 23. února 2007, jménem Evropské unie

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Výbor pro právní záležitosti

62 ««« - Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu

Doporučení: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o
volbě soudu jménem Evropské unie

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Výbor pro právní záležitosti
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57 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008
FI/STX Rauma

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2014 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma z Finska)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Rozpočtový výbor

56 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005
FR/GAD

Zpráva: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

 návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2014 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD z Francie)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Rozpočtový výbor

67 - Stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a
využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské
pohraniční služby se Smlouvami

Návrh usnesení

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015

Zpráva: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Výbor pro rozvoj

10 À - Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

Návrhy usnesení

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Rozpočet na rok 2015: výsledky dohodovacího výboru

40 • Boj proti násilí na ženách

Otázka k ústnímu zodpovězení

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Opatření v návaznosti na legislativní zprávu z vlastního podnětu přijatou Evropským parlamentem o boji
proti násilí na ženách

[2014/2916(RSP)]
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35 À • Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

Otázky k ústnímu zodpovězení

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

[2014/2907(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

61 • Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve
Španělsku

Otázka k ústnímu zodpovězení

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“
Komise
Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku

[2014/2959(RSP)]

30 • Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období
2014–2020

Otázka k ústnímu zodpovězení

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání

Otázka k ústnímu zodpovězení

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání

[2014/2862(RSP)]

74 • Vyhodnocení zátěžových testů bank

Prohlášení Komise

[2014/2977(RSP)]
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19 À« • Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce

Zpráva: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o
pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

18 « • Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o
shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 Předání Sacharovovy ceny

12:30 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

76 • Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic

Prohlášení předsedy Komise

[2014/2975(RSP)]

Za přítomnosti zástupců Rady a prezidenta EIB
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

11 À • Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních
stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014)

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2777(RSP)]

49 • Sacharovova cena – 2014

Udělení Sacharovovy ceny za rok 2014 dr. Denisi MUKWEGEMU jako uznání za jeho
doposud probíhající úsilí o obnovení fyzické a psychologické integrity tisíců žen a dívek,
které jsou oběťmi sexuálního zneužívání ze strany povstaleckých sil v Demokratické
republice Kongo

18 « - Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

19 À« - Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce

Zpráva: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

11 À - Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě,
Peru (1.–12. prosince 2014)

Návrhy usnesení

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15:00 - 23:00     
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542.136/OJ 542.136/OJ

64 À • Uznání palestinského státu

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

[2014/2964(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

44 À • 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

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

[2014/2919(RSP)]

72 • Výsledky zasedání skupiny G20

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2968(RSP)]

73 À • Jednotný digitální trh

Prohlášení Komise

[2014/2973(RSP)]

75 À • Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu

Prohlášení Komise

[2014/2976(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání



Čtvrtek 27. listopadu 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu –

nejvýše 1 hodina (článek 135 jednacího řádu)

 

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

8 8Čtvrtek 27. listopadu 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:50 Rozpravy

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

20 À • Podvýživa dětí v rozvojových zemích

Otázka k ústnímu zodpovězení

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Výbor pro rozvoj
Komise
Podvýživa dětí v rozvojových zemích

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pákistán: zákony proti rouhání

Společný návrh usnesení B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014,
B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů

Společný návrh usnesení B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014,
B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irák: únosy a týrání žen

Společný návrh usnesení B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014,
B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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

78 À - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. o prozatímním systému splátek příspěvků
k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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542.136/OJ 542.136/OJ

58 À - Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

Návrhy usnesení

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Jednotný digitální trh

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Podvýživa dětí v rozvojových zemích

Návrhy usnesení

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

10 10

542.136/OJ 542.136/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 24. listopadu 2014

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 25. listopadu 2014

 

09:00 - 11:00

 

15:00 - 23:00

 

11 11Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

542.136/OJ 542.136/OJ

Komise (včetně odpovědí) :35 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Autoři (2 x 5 min) :10 min

Další autor :3 min

Poslanci :150 min

PPE : 41 min, S&D : 36 min, ECR : 14 min 30, ALDE : 14 min, GUE/NGL : 11 min 30, Verts/ALE : 11 min,
EFDD : 10 min 30, NI : 11 min 30

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (4 x 5 min) :20 min

Rada (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :5 min

Autor :5 min

Poslanci :75 min 30

PPE : 19 min 30, S&D : 17 min, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min 30, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 6 min, NI : 6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Předseda Rozpočtového výboru :3 min

Zpravodajové pro rozpočet (3 x 3 min) :9 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Autoři (výbory) (4 x 5 min) :20 min

Autoři (politické skupiny) (5 x 2 min) :10 min

Poslanci :210 min 30

PPE : 58 min 30, S&D : 51 min 30, ECR : 20 min 30, ALDE : 19 min 30, GUE/NGL : 15 min 30, Verts/ALE :
15 min, EFDD : 14 min 30, NI : 15 min 30

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min



Středa 26. listopadu 2014

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 27. listopadu 2014

 

09:00 - 11:50

 

12 12Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

542.136/OJ 542.136/OJ

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Prezident Evropské investiční banky (včetně odpovědí) :5 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 23 min 30, S&D : 21 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, NI : 7 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Poslanci :269 min 30

PPE : 76 min, S&D : 66 min 30, ECR : 26 min, ALDE : 25 min, GUE/NGL : 19 min 30, Verts/ALE : 19 min,
EFDD : 18 min, NI : 19 min 30

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (5 x 5 min) :25 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Autor :5 min

Autoři návrhů usnesení (článek 135) :1 min

Poslanci :75 min

PPE : 19 min, S&D : 17 min, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min 30, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min,
EFDD : 6 min, NI : 6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (3 x
2 min)

:6 min



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 24. listopadu 2014

 

 

Úterý 25. listopadu 2014

 

13 13Lhůty pro předložení

542.136/OJ 542.136/OJ

36 À • EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015  - Zpráva: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 19. listopadu, 12:00

58 À • Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000082/2014 - B8-0042/2014)

- Návrhy usnesení Pondělí 24. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Úterý 25. listopadu, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 25. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 25. listopadu, 19:00

66 À • Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Úterý 25. listopadu, 15:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 26. listopadu, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 26. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 26. listopadu, 19:00

10 À • Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000076/2014 -
B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 20. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pátek 21. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pátek 21. listopadu, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 24. listopadu, 19:00

35 À • Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci - Otázky k ústnímu zodpovězení
(O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Návrhy usnesení Středa 10. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 15. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 15. prosince, 20:00

19 À • Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce  - Zpráva: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

- Pozměňovací návrhy Středa 19. listopadu, 12:00



Středa 26. listopadu 2014

 

 

Čtvrtek 27. listopadu 2014
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542.136/OJ 542.136/OJ

11 À • Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru
(1.–12. prosince 2014) - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Čtvrtek 20. listopadu, 18:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 24. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 24. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 25. listopadu, 16:00

64 À • Uznání palestinského státu - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Středa 10. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 15. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 15. prosince, 20:00

44 À • 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 24. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Úterý 25. listopadu, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 25. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 25. listopadu, 19:00

73 À • Jednotný digitální trh - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 24. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Úterý 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 25. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 26. listopadu, 16:00

75 À • Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Středa 10. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 15. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 15. prosince, 20:00

20 À • Podvýživa dětí v rozvojových zemích - Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000083/2014 - B8-0041/2014)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 20. listopadu, 18:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Úterý 25. listopadu, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 25. listopadu, 11:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 25. listopadu, 19:00

69 À • Pákistán: zákony proti rouhání

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 24. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 14:00



Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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542.136/OJ 542.136/OJ

70 À • Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 24. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 14:00

71 À • Irák: únosy a týrání žen

- Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 24. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135
jednacího řádu)

Středa 26. listopadu, 14:00

78 À • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí
správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období

- Pozměňovací návrhy Středa 26. listopadu, 10:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 26. listopadu, 16:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 21. listopadu, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 24. listopadu, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 25. listopadu, 19:00

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

Středa 26. listopadu, 19:00
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