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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut



Innehåll

Innehåll

646.106/OJ 646.106/OJ
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(parlamentarisk kupp) - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik 3

Onsdagen den 15 januari 2020 4

09.00 - 11.50 4

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid 4

12.00 - 12.30 Högtidligt möte 4

Anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien 4
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Måndagen den 13 januari 2020

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

66 • Förödande skogsbränder i Australien och andra extrema väderhändelser till följd av
klimatförändringarna

Uttalande av kommissionen

[2020/2504(RSP)]

42 • Gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess konsekvenser för den fria
rörligheten

Uttalande av kommissionen

[2019/2985(RSP)]

47 À • Gemensam laddare för mobil radioutrustning

Uttalande av kommissionen

[2019/2983(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.

35 À • Lönegap mellan kvinnor och män

Uttalande av kommissionen

[2019/2870(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden januari II

54 • ”Bostad först” – en brådskande åtgärd för att komma till rätta med situationen för
hemlösa i Europa

Uttalande av kommissionen

[2019/3013(RSP)]

2 • Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)



Tisdagen den 14 januari 2020

 

 

09.00 - 13.00     

 

15.00 - 23.00     
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09.00 - 13.00 Debatt

15.00 - 23.00 Debatt

23 • [PRIORITERAD DEBATT] Presentation av det kroatiska ordförandeskapets
verksamhetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2959(RSP)]

65 À • Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i
utträdesavtalet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2505(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

55 • Plan för hållbara investeringar, fonden för rättvis omställning och färdplanen för ett
socialt Europa

Uttalande av kommissionen

[2019/3014(RSP)]

64 • Situationen i Iran och Irak efter den senaste tidens upptrappning

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2020/2506(RSP)]

11 À • Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska
unionens politik på området

Betänkande: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens
politik på området – årsrapport 2018

[2019/2125(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



Gemensam debatt - Gusp och GSFP (artikel 36 i EU-fördraget)

 
Slut på den gemensamma debatten
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10 À • Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A9-0054/2019)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
– årsrapport

[2019/2136(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À • Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken

Betänkande: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken – årsrapport

[2019/2135(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

33 • Situationen i Libyen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2019/2984(RSP)]

63 À • Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman
och presidium (parlamentarisk kupp)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2020/2507(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



Onsdagen den 15 januari 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

53 À • Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

[2019/2990(RSP)]

51 • Anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska
konungariket Jordanien

[2019/2962(RSP)]

70 À - Antal ledamöter i utskotten

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protokoll till avtalet mellan EU, Island och Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa
vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i
Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

Rekommendation: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen,
Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och
Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för
handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst
till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

29 ««« - Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter

Rekommendation: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan
Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Utskottet för transport och turism

13 À« - Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag

Betänkande: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad
gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen
för små företag tillämpas på ett korrekt sätt

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



 

15.00 - 23.00     
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37 À - Den europeiska gröna given

Resolutionsförslag

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Debatt: 11/12/2019)

65 À - Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet

Resolutionsförslag

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik
på området

Betänkande: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

10 À - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Betänkande: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

53 À - Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

Resolutionsförslag

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2019/3016(RSP)]

41 • Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2986(RSP)]

69 • Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2510(RSP)]
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40 À • Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-
medel och potentiella intressekonflikter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2987(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i februari.

14 À • COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020)

Uttalande av kommissionen

[2019/2824(RSP)]

32 À • Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018

Betänkande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018

[2019/2134(INI)]

Utskottet för framställningar

57 • Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet

Uttalande av kommissionen

[2019/2974(RSP)]



Torsdagen den 16 januari 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

15 À • Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av
intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst

Muntlig fråga

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Kommissionen
Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter
avslutad anställning i offentlig tjänst

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, särskilt yttrandefriheten

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

63 À - Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium
(parlamentarisk kupp)

Resolutionsförslag

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern

Resolutionsförslag

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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14 À - COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020)

Resolutionsförslag

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018

Betänkande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Utskottet för framställningar

15 À - Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter
avslutad anställning i offentlig tjänst

Resolutionsförslag

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare

Muntlig fråga

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Utskottet för rättsliga frågor
Kommissionen
Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare

[2019/2964(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 13 januari 2020

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 14 januari 2020

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 23.00

 

 

Onsdagen den 15 januari 2020

 

09.00 - 11.50
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Kommissionen (inklusive repliker) :50'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :150' 30

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

Rådet (inklusive repliker) :25'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :120'

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

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:45'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande :1'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 16 januari 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Rådet (inklusive repliker) :35'

Kommissionen (inklusive repliker) :60'

Ombudsmannen :10'

Föredragande :6'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Frågeställare (utskott) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen) (2 x 2') :4'

Ledamöter :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30' 30

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 13 januari 2020

 

 

Tisdagen den 14 januari 2020
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47 À • Gemensam laddare för mobil radioutrustning - Uttalande av kommissionen

Resolutionsförslag

Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution

35 À • Lönegap mellan kvinnor och män - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 22 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 14.00

65 À • Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet -
Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Torsdagen den 9 januari kl. 16.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 januari kl. 16.00

11 À • Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på
området  - Betänkande: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 januari kl. 13.00

10 À • Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken  - Betänkande: David
McAllister (A9-0054/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 januari kl. 13.00

12 À • Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken  - Betänkande:
Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 januari kl. 13.00

63 À • Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium
(parlamentarisk kupp) - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 januari kl. 16.00



Onsdagen den 15 januari 2020

 

 

Torsdagen den 16 januari 2020
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53 À • Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

- Resolutionsförslag Torsdagen den 9 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 januari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 januari kl. 16.00

70 À • Antal ledamöter i utskotten

- Förslag till beslut Torsdagen den 9 januari kl. 16.00

- Ändringsförslag Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 januari kl. 16.00

13 À • Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag  - Betänkande:
Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Tidsfrister ska fastställas. Fredagen den 31 december kl. 12.00

37 À • Den europeiska gröna given - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Fredagen den 10 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 januari kl. 19.00

40 À • Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-medel och potentiella
intressekonflikter - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 februari kl. 20.00

14 À • COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Torsdagen den 9 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 13 januari kl. 19.00

32 À • Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018  - Betänkande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 januari kl. 13.00

15 À • Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter
avslutad anställning i offentlig tjänst - Muntlig fråga (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 januari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 januari kl. 16.00
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60 À • Burundi, särskilt yttrandefriheten

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 13 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 januari kl. 14.00

62 À • Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 13 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 januari kl. 14.00

71 À • Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern -
Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Tisdagen den 14 januari kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 10 januari kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 13 januari kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 14 januari kl. 19.00

- Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
(artikel 144 i arbetsordningen)

Onsdagen den 15 januari kl. 19.00
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