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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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Společná rozprava - Podvody v oblasti DPH a poskytovatelé platebních služeb

 
Konec společné rozpravy
 
Společná rozprava - Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

63 À • Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989

Prohlášení Komise

[2019/2989(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

36 « • Požadavky na poskytovatele platebních služeb

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o
zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

35 « • Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v
oblasti DPH

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud
jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti
DPH

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

34 • Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální
banky

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor



 
Konec společné rozpravy
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33 • Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Zpráva o doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální
banky

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

19 À • Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

Otázka k ústnímu zodpovězení

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Hospodářský a měnový výbor
Komise
Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

16 «««I • Makrofinanční pomoc Jordánsku

Zpráva: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další
makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)



Úterý 17. prosince 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 - 23:00 Rozpravy

46 À • Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne
Caruanové Galiziové

Prohlášení Komise

[2019/2954(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

14 - Volba veřejného ochránce práv

[2019/2042(INS)]

První kolo

16 «««I - Makrofinanční pomoc Jordánsku

Zpráva: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

17 ««« - Dohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti

Doporučení: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o
uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce,
zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění
rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci
poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18 ««« - Dohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti

Doporučení: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování
některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých
ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti
terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů
forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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32 ««« - Protokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká
přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

Doporučení: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a
Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o
kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z
členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

22 ««« - Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými
státy

Doporučení: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o
partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

36 « - Požadavky na poskytovatele platebních služeb

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

35 « - Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

Zpráva: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

31 « - Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

Zpráva: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013
o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Výbor pro rozvoj

34 - Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor

33 - Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Hospodářský a měnový výbor
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53 • Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v
členských státech

Otázka k ústnímu zodpovězení

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Komise
Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

Prohlášení Komise

[2019/2975(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

66 • Výsledky konference COP 25

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciativa EU týkající se opylovačů

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2803(RSP)]

38 • Životní podmínky zvířat při přepravě do třetích zemí

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2944(RSP)]

24 À • Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

Otázka k ústnímu zodpovězení

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Digitální transformace zdravotnictví a péče

[2019/2804(RSP)]



Středa 18. prosince 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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645.170/OJ 645.170/OJ

09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 (Udělení Sacharovovy ceny)

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

44 • Připomínka 10. výročí Lisabonské smlouvy a právně závazné Listiny základních
práv

[2019/2951(RSP)]

Za každou politickou skupinu poté vystoupí jeden řečník

11 • Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2019/2723(RSP)]

45 • Předání Sacharovovy ceny

59 • Volba evropského veřejného ochránce práv

Případně: druhé a třetí kolo volby

30 «««I - SZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke
kalendářnímu roku 2020

Zpráva: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013,
pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o
flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

10 ««« - Dohoda  EU-Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o
partnerství

Doporučení: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o
partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Výbor pro rybolov

48 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu

Návrh usnesení

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017

Návrh rozhodnutí

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI

Návrhy usnesení

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Rozprava: 26/11/2019)

19 À - Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

Návrhy usnesení

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové

Návrhy usnesení

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniciativa EU týkající se opylovačů

Návrhy usnesení

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

Návrhy usnesení

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením
Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2952(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
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57 À • Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2978(RSP)]

65 À • Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2988(RSP)]

Hlasování se bude konat v únoru 2020



Čtvrtek 19. prosince 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

 

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

9 9Čtvrtek 19. prosince 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

61 À • Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso

Společný návrh usnesení B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019,
B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghánistán, zejména obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců v provincii
Logar

Společný návrh usnesení B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019,
B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Ruský zákon o „zahraničních agentech“

Společný návrh usnesení B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019,
B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 144 jednacího řádu)

63 À - Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989

Návrhy usnesení

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Oznámení zmocněnce USA pro obchod o zahájení šetření podle oddílu 301 týkajícího
se daně z digitálních služeb

Prohlášení Komise

[2019/2979(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 16. prosince 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 17. prosince 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Středa 18. prosince 2019

 

09:00 - 11:50

 

12 12Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

645.170/OJ 645.170/OJ

Komise (včetně odpovědí) :30 min

Zpravodajové (3 x 6 min) :18 min

Autoři (výbory) :5 min

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

Poslanci :150 min

PPE : 34 min 30, S&D : 29 min 30, Renew : 21 min 30, Verts/ALE : 15 min, ID : 15 min, ECR : 13 min,
GUE/NGL : 9 min 30, NI : 12 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :106 min

PPE : 23 min 30, S&D : 20 min 30, Renew : 15 min, Verts/ALE : 11 min, ID : 10 min 30, ECR : 9 min 30,
GUE/NGL : 7 min, NI : 9 min

Rada (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :50 min

Autoři (výbory) (2 x 5 min) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 min

Poslanci :240 min

PPE : 56 min 30, S&D : 48 min, Renew : 34 min, Verts/ALE : 24 min, ID : 24 min, ECR : 20 min 30,
GUE/NGL : 14 min, NI : 19 min

Předseda Evropské rady (včetně odpovědí) :20 min

Předsedkyně Komise (včetně odpovědí) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :75 min

PPE : 16 min 30, S&D : 14 min, Renew : 10 min 30, Verts/ALE : 8 min, ID : 7 min 30, ECR : 7 min,
GUE/NGL : 5 min, NI : 6 min 30



15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 19. prosince 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

645.170/OJ 645.170/OJ

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :40 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

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

Poslanci :254 min 30

PPE : 60 min, S&D : 51 min, Renew : 36 min 30, Verts/ALE : 25 min 30, ID : 25 min, ECR : 21 min 30,
GUE/NGL : 15 min, NI : 20 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :15 min

Autoři návrhů usnesení (článek 144 jednacího řádu) :1 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 144) (3 x
2 min)

:6 min

Poslanci :45 min

PPE : 9 min, S&D : 8 min, Renew : 6 min, Verts/ALE : 5 min, ID : 5 min, ECR : 4 min 30, GUE/NGL : 3 min
30, NI : 4 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :30 min 30

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, Renew : 4 min, Verts/ALE : 3 min 30, ID : 3 min 30, ECR : 3 min, GUE/NGL :
3 min, NI : 3 min



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 16. prosince 2019

 

 

Úterý 17. prosince 2019

 

14 14Lhůty pro předložení

645.170/OJ 645.170/OJ

63 À • Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. prosince, 16:00

19 À • Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 - Otázka k ústnímu
zodpovězení (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 12. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 16. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. prosince, 16:00

46 À • Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové -
Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. prosince, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. prosince, 19:00

55 À • Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020 - Prohlášení Komise

Návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení

25 À • Iniciativa EU týkající se opylovačů - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Středa 11. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 16. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. prosince, 16:00

24 À • Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Návrhy usnesení Čtvrtek 12. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 16. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. prosince, 16:00



Středa 18. prosince 2019

 

15 15Lhůty pro předložení

645.170/OJ 645.170/OJ

48 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu - Návrh
usnesení

- Pozměňovací návrhy Pátek 13. prosince, 13:00

40 À • Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI - Návrhy
usnesení

- Návrhy usnesení Středa 11. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 16. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 17. prosince, 16:00

39 À • Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. prosince, 16:00

43 À • Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize - Prohlášení místopředsedy Komise,
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení

Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení

57 À • Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Pondělí 16. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 17. prosince, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 17. prosince, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. prosince, 16:00

65 À • Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu - Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

- Návrhy usnesení Úterý 17. prosince, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 18. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Sobota 18. ledna, 14:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 18. prosince, 19:00

64 À • Strategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě - Prohlášení Rady a
Komise

- Návrhy usnesení Středa 5. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 10. února, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 10. února, 20:00



Čtvrtek 19. prosince 2019

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

16 16Lhůty pro předložení

645.170/OJ 645.170/OJ

61 À • Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 14:00

60 À • Afghánistán, zejména obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců v provincii Logar

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 14:00

62 À • Ruský zákon o „zahraničních agentech“

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 16. prosince, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení
(článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144
jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 13. prosince, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 16. prosince, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 17. prosince, 19:00

- Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv,
demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Středa 18. prosince, 19:00


	Pondělí 16. prosince 2019
	17:00 - 23:00     
	Společná rozprava - Podvody v oblasti DPH a poskytovatelé platebních služeb
	Společná rozprava - Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky


	Úterý 17. prosince 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     

	Středa 18. prosince 2019
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30
	12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     

	Čtvrtek 19. prosince 2019
	10:00 - 11:50     
	Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

	12:00 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 16:00     

	Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)
	Pondělí 16. prosince 2019
	17:00 - 23:00

	Úterý 17. prosince 2019
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Středa 18. prosince 2019
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Čtvrtek 19. prosince 2019
	10:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Lhůty pro předložení
	Pondělí 16. prosince 2019
	Úterý 17. prosince 2019
	Středa 18. prosince 2019
	Čtvrtek 19. prosince 2019
	Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
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