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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 - Změna klimatu

 
Konec společné rozpravy
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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

51 À • Klimatická a environmentální krize

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2930(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

10 À • Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)

Otázky k ústnímu zodpovězení

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) v Madridu ve Španělsku

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) v Madridu ve Španělsku

[2019/2712(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

18 À • Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově
podmíněnému násilí

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2855(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

17 ««« • Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a
přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina

Doporučení: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro
drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy
na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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50 • 30. výročí sametové revoluce: význam boje za svobodu a demokracii ve střední a
východní Evropě pro historické sjednocení Evropy

Prohlášení Komise

[2019/2931(RSP)]

58 À • Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a
vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991
ve Vilniusu

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2938(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)



Úterý 26. listopadu 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostní zasedání

 

12:30 - 14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 Slavnostní zasedání

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

15:00 - 23:00 Rozpravy

11 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019

Prohlášení Rady a Komise

[2019/2722(RSP)]

26 • Projev laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova

17 ««« - Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího
masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina

Doporučení: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

44 « - Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

Zpráva: Paul Tang (A9-0034/2019)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

28 - Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Zpráva o návrhu jmenování Joëlle Elvingerové členkou Účetního dvora

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

29 - Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala

Zpráva: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Zpráva o návrhu, aby byl François-Roger Cazala jmenován členem Účetního dvora

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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30 - Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Zpráva o návrhu, aby byl Alex Brenninkmeijer jmenován členem Účetního dvora

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

31 - Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis

Zpráva: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Zpráva o návrhu, aby byl Nikolaos Milionis jmenován členem Účetního dvora

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

32 - Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Zpráva o návrhu, aby byl Klaus-Heiner Lehne jmenován členem Účetního dvora

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

35 À - Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)

Návrhy usnesení

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Rozprava: 13/11/2019)

20 • Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020
schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet

49 • Reakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské
městské oblasti a jejich kulturní dědictví

Prohlášení Komise

[2019/2932(RSP)]

48 À • Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu
vstupu osobám LGBTI do některých oblastí

Prohlášení Komise

[2019/2933(RSP)]

Hlasování se bude konat na prosincovém dílčím zasedání

33 À • Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus
na evropské zemědělství

Prohlášení Komise

[2019/2895(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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42 À • Krize Odvolacího orgánu WTO

Prohlášení Komise

[2019/2918(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     HLASOVÁNÍ
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09:00 - 11:30 Rozpravy

12:00 - 13:00 HLASOVÁNÍ

13:00 - 13:30 (Udělení ceny LUX)

15:00 - 23:00 Rozpravy

23 • Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise

[2019/2801(RSP)]

24 - Volba Komise

[2019/2109(INS)]

Před hlasováním vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu v opačném pořadí

40 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

Zpráva: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Rozpočtový výbor

56 - Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k
řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními
hrozbami

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za
účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s
migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Rozpočtový výbor

27 - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného
rozpočtu Unie na rok 2020

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Rozpočtový výbor

20 - Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh

Zpráva: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
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61 • (Udělení ceny LUX)

60 • Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2019/2941(RSP)]

47 • Rozvoj východního sousedství

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a
Libanonu

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Otázky k ústnímu zodpovězení

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Výbor pro rozvoj
Rada
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Výbor pro rozvoj
Komise
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

[2019/2832(RSP)]



Čtvrtek 28. listopadu 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

 

11:30 - 13:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:20 Rozpravy

11:30 - 13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 16:00 Rozpravy

57 • Ochrana lesů a ochránci životního prostředí v EU

Prohlášení Komise

[2019/2939(RSP)]

54 À • Stav v oblasti svobod v Alžírsku

Společný návrh usnesení B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019,
B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, případ Josého Daniela Ferrera

Společný návrh usnesení B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019,
B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

Společný návrh usnesení B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019,
B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

Doporučení: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou
unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v
revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly
určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské
unie (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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39 À - Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
(usnesení)

Zpráva: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi
Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí
maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího
masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy
uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

37 À - Situace v Bolívii

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Rozprava: 13/11/2019)

51 À - Klimatická a environmentální krize

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)

Návrhy usnesení

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí

Návrhy usnesení

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům
zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské
zemědělství

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Krize Odvolacího orgánu WTO

Návrhy usnesení

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Návrhy usnesení

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Zákaznické linky s číslem 0800

Otázka k ústnímu zodpovězení

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Zákaznické linky s číslem 0800

[2019/2937(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 
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Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 25. listopadu 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 26. listopadu 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Rada (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Zpravodaj :6 min

Navrhovatel :1 min

Autor (výbor) :5 min

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

Poslanci :119 min 30

PPE : 27 min, S&D : 23 min 30, Renew : 17 min, Verts/ALE : 12 min, ID : 12 min, ECR : 10 min 30,
GUE/NGL : 7 min 30, NI : 10 min

Rada (včetně odpovědí) :10 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) :5 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Předseda Rozpočtového výboru :6 min

Zpravodajové pro rozpočet (2 x 3 min) :6 min

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

Poslanci :270 min

PPE : 63 min 30, S&D : 54 min, Renew : 38 min 30, Verts/ALE : 27 min, ID : 26 min 30, ECR : 23 min,
GUE/NGL : 16 min, NI : 21 min 30



Středa 27. listopadu 2019

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 28. listopadu 2019

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 16:00
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Nově zvolená předsedkyně Komise (včetně odpovědí) :30 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

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :30 min

Autor (výbor) :5 min

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

Poslanci :284 min

PPE : 67 min, S&D : 57 min, Renew : 40 min 30, Verts/ALE : 28 min 30, ID : 28 min, ECR : 24 min,
GUE/NGL : 16 min 30, NI : 22 min 30

Komise (včetně odpovědí) :25 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Autor každého návrhu usnesení (článek 144) :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) :5 min

Autor (politická skupina) :2 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 25. listopadu 2019

 

 

Úterý 26. listopadu 2019
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51 À • Klimatická a environmentální krize - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

10 À • Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000029/2019 -
B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Návrhy usnesení Středa 20. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pátek 22. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pátek 22. listopadu, 14:00

18 À • Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí
 - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

58 À • Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům
zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu - Prohlášení Rady a
Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

35 À • Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC) - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 20. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pátek 22. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pátek 22. listopadu, 14:00

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

48 À • Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI
do některých oblastí - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Středa 11. prosince, 19:00

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

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



 

Středa 27. listopadu 2019

 

 

Čtvrtek 28. listopadu 2019
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33 À • Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské
zemědělství - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

42 À • Krize Odvolacího orgánu WTO - Prohlášení Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

19 À • Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT - Otázky k ústnímu zodpovězení
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Návrhy usnesení Středa 20. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 25. listopadu, 20:00

54 À • Stav v oblasti svobod v Alžírsku

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 27. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 27. listopadu, 14:00

52 À • Kuba, případ Josého Daniela Ferrera

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 27. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 27. listopadu, 14:00

53 À • Haiti

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 20:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 27. listopadu, 13:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 27. listopadu, 14:00

39 À • Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
(usnesení)  - Zpráva: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Pozměňovací návrhy Úterý 26. listopadu, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00

37 À • Situace v Bolívii - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Úterý 26. listopadu, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Úterý 26. listopadu, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 27. listopadu, 16:00
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- Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 22. listopadu, 12:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 25. listopadu, 19:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 26. listopadu, 19:00

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

Středa 27. listopadu, 19:00
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