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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 - 19:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

44 • Lepší prevence a zvládání záplav na evropské úrovni

Prohlášení Komise

[2014/2897(RSP)]

43 • Reakce na krizi způsobenou epidemií viru Ebola

Prohlášení Komise

[2014/2896(RSP)]



Úterý 21. října 2014

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 12:20 Rozpravy

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

45 • Výsledky konference na vysoké úrovni o zaměstnanosti v Evropě (Milán dne 8. října)

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2898(RSP)]

14 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok
2014

Zpráva: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na
rok 2014

[2014/2059(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Hlasování se bude konat ve středu

36 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/0004
ES/Comunidad Valenciana metal

Zpráva: Patricija Šulin (A8-0013/2014)

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 2013 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

[2014/2064(BUD)]

Rozpočtový výbor

35 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/012
BE/Ford Genk

Zpráva: Paul Rübig (A8-0015/2014)

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 2013 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgie)

[2014/2065(BUD)]

Rozpočtový výbor

40 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/002
BE/Carsid

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0017/2014)

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 2013 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/002 BE/Carsid předložená Belgií)

[2014/2071(BUD)]

Rozpočtový výbor
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39 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/006
FR/PSA

Zpráva: Isabelle Thomas (A8-0016/2014)

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 2013 mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a
řádném finančním řízení (žádost Francie EGF/2014/006 FR/PSA)

[2014/2076(BUD)]

Rozpočtový výbor

17 • Zhodnocení činnosti druhé Barrosovy komise

Prohlášení předsedy Komise

[2014/2812(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

13 • Příprava zasedání Evropské rady (23.–24. října 2014)

Prohlášení Rady a Komise

[2013/2705(RSP)]

21 À • Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok
2013

Zpráva: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 Evropské unie na
rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

[12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)]

Rozpočtový výbor

12 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2015

[12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)]

Rozpočtový výbor

42 • Demokracie, právní stát a základní práva v Maďarsku

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2852(RSP)]

41 À«««I • Cla na zboží pocházející z Ukrajiny

Zpráva: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

[COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Hlasování se bude konat ve čtvrtek



Středa 22. října 2014

 

 

09:00 - 11:45     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

 

11:45 - 12:15     HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou

skupinu) 

 

13:00 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:45 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA

11:45 - 12:15 HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu)

13:00 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

18 À • Představení sboru komisařů a jejich pracovního programu zvoleným předsedou
Komise

[2014/2811(RSP)]

15 • Volba Komise

21 À - Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013

Zpráva: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

[12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)]

Rozpočtový výbor

37 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

– Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2015
– Návrhy změn k oddílům I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI –
Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX –
Evropský inspektor ochrany údajů, X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu na
rok 2015

Podle Smluv se k přijetí návrhů změn vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

12 À - Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

[12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)]

Rozpočtový výbor

24 ««« - Protokol k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení
Chorvatska k Evropské unii

Doporučení: Jan Zahradil (A8-0012/2014)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států,
Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné
straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

[06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod



 

15:00 - 23:00     

 
Společná rozprava - Absolutorium za rok 2012

 
Konec společné rozpravy

5 5Středa 22. října 2014

538.918/OJ 538.918/OJ

14 À - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

Zpráva: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

[2014/2059(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

46 • Situace v Kobani a hrozba IS

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

[2014/2899(RSP)]

47 • Situace v Hongkongu

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

[2014/2900(RSP)]

55 • Trest smrti pro Asiu Bibiovou

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

[2014/2911(RSP)]

48 • Evropští bojovníci IS

Prohlášení Rady a Komise

[2014/2901(RSP)]

49 • Společná policejní operace „Mos Maiorum“

Prohlášení Rady

[2014/2902(RSP)]

11 À • Absolutorium  za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních
orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

[COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

10 • Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada

Zpráva: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na
rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu



6 6Středa 22. října 2014

538.918/OJ 538.918/OJ



Čtvrtek 23. října 2014

 

 

10:00 - 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
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10:00 - 11:50 Rozpravy

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

2 • Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

50 À • Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku

Společný návrh usnesení B8-0164/2014, B8-0164/2014, B8-0165/2014,
B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014, B8-0172/2014

[2014/2903(RSP)]

51 À • Lidská práva v Uzbekistánu

Společný návrh usnesení B8-0166/2014, B8-0166/2014, B8-0173/2014,
B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014, B8-0179/2014

[2014/2904(RSP)]

52 À • Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku

Společný návrh usnesení B8-0161/2014, B8-0161/2014, B8-0163/2014, Společný
návrh usnesení B8-0167/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014,
B8-0177/2014

[2014/2905(RSP)]

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

41 À«««I - Cla na zboží pocházející z Ukrajiny

Zpráva: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

[COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)]

Výbor pro mezinárodní obchod

11 À - Absolutorium  za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických
komunikací

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

[COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

10 - Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada

Zpráva: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

[COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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38 À - Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní
dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů
(ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)

Návrh usnesení

B8-0149/2014

[2014/2860(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

9 9

538.918/OJ 538.918/OJ



Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 20. října 2014

 

17:00 - 19:00

 

 

Úterý 21. října 2014

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Středa 22. října 2014

 

10 10Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu)

538.918/OJ 538.918/OJ

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Poslanci :45 min

PPE : 11 min, S&D : 10 min, ECR : 5 min, ALDE : 5 min, GUE/NGL : 4 min, Verts/ALE : 4 min, EFDD : 0
min, NI : 6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatelé (4 x 1 min) :4 min

Poslanci :104 min 30

PPE : 28 min 30, S&D : 25 min, ECR : 10 min 30, ALDE : 10 min, GUE/NGL : 8 min 30, Verts/ALE : 8 min,
EFDD : 0 min, NI : 14 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Rada (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :65 min

Zpravodajové (4 x 6 min) :24 min

Navrhovatelé (16 x 1 min) :16 min

Poslanci :195 min 30

PPE : 54 min 30, S&D : 47 min 30, ECR : 19 min, ALDE : 18 min, GUE/NGL : 14 min 30, Verts/ALE : 14
min, EFDD : 13 min, NI : 15 min

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



09:00 - 11:45

 

11:45 - 12:15

 

15:00 - 23:00
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10:00 - 11:50
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538.918/OJ 538.918/OJ

Pan Jean-Claude Juncker :30 min

Poslanci :92 min

PPE : 24 min 30, S&D : 21 min 30, ECR : 9 min, ALDE : 9 min, GUE/NGL : 7 min 30, Verts/ALE : 7 min,
EFDD : 6 min 30, NI : 7 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Kolo politických skupin (jeden řečník za skupinu)

Poslanci :22 min 30

PPE : 4 min, S&D : 3 min 30, ECR : 2 min 30, ALDE : 2 min 30, GUE/NGL : 2 min 30, Verts/ALE : 2 min
30, EFDD : 2 min 30, NI : 2 min 30

Rada (včetně odpovědí) :25 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :45 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodajové (2 x 6 min) :12 min

Poslanci :241 min 30

PPE : 68 min, S&D : 59 min 30, ECR : 23 min 30, ALDE : 22 min, GUE/NGL : 17 min 30, Verts/ALE : 17
min, EFDD : 16 min 30, NI : 17 min 30

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

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Autor každého návrhu usnesení :1 min

Poslanci :31 min 30

PPE : 6 min 30, S&D : 6 min, ECR : 3 min 30, ALDE : 3 min 30, GUE/NGL : 3 min, Verts/ALE : 3 min,
EFDD : 3 min, NI : 3 min

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

:6 min



Lhůty pro předložení

 
 

Úterý 21. října 2014

 

 

Středa 22. října 2014
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14 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014  - Zpráva:
Philippe De Backer (A8-0019/2014)

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

Pátek 17. října, 12:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Pondělí 20. října, 19:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 21. října, 17:00

21 À • Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013  - Zpráva:
Gérard Deprez (A8-0018/2014)

- Pozměňovací návrhy Středa 15. října, 12:00

12 À • Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly  - Zpráva: Eider Gardiazabal
Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

- Pozměňovací návrhy Středa 15. října, 12:00

41 À • Cla na zboží pocházející z Ukrajiny  - Zpráva: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

- Pozměňovací návrhy Úterý 21. října, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 22. října, 17:00

18 À • Představení sboru komisařů a jejich pracovního programu zvoleným předsedou Komise

- Návrhy usnesení Úterý 21. října, 12:00

- Společné návrhy usnesení Úterý 21. října, 14:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společným návrhům
usnesení

Úterý 21. října, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 21. října, 22:00

37 À • Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 40 poslanců Čtvrtek 4. září, 12:00

- Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupiny Čtvrtek 11. září, 12:00

- Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboru Středa 15. října, 12:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k
návrhu rozpočtu

Pondělí 20. října, 12:00

11 À • Absolutorium  za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických
komunikací  - Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

- Pozměňovací návrhy Středa 15. října, 12:00



Čtvrtek 23. října 2014

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

13 13Lhůty pro předložení

538.918/OJ 538.918/OJ

50 À • Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku

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

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

Středa 22. října, 13:00

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

Středa 22. října, 14:00

51 À • Lidská práva v Uzbekistánu

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

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

Středa 22. října, 13:00

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

Středa 22. října, 14:00

52 À • Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku

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

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

Středa 22. října, 13:00

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

Středa 22. října, 14:00

38 À • Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní
dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO)
a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) - Návrh usnesení

- Návrhy usnesení Pondělí 20. října, 19:00

- Pozměňovací návrhy Úterý 21. října, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 17. října, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 20. října, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 21. října, 19:00

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

Středa 22. října, 19:00


	Pondělí 20. října 2014
	17:00 - 19:00     

	Úterý 21. října 2014
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
	15:00 - 23:00     

	Středa 22. října 2014
	09:00 - 11:45     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
	11:45 - 12:15     HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu) 
	13:00 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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