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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



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
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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)]


	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     


