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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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Pondělí 10. února 2020

 

 

17:00 - 23:00     

 
Společná rozprava - Unijní seznam projektů společného zájmu a přezkum hlavních

směrů TEN-E 

 
Konec společné rozpravy

1 1Pondělí 10. února 2020
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17:00 - 23:00 Rozpravy

1 • Pokračování zasedání a plán práce

57 • Sdělení Komise o přezkumu správy ekonomických záležitostí

Prohlášení Komise

[2020/2553(RSP)]

58 • Posouzení návrhu Evropské komise na revidovanou metodiku rozšiřování

Prohlášení Komise

[2020/2554(RSP)]

45 À • Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného
pohybu zboží a služeb

Otázka k ústnímu zodpovězení

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Komise
Automatické rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb

[2019/2915(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

37 • Malé a střední podniky a zdokonalení tvorby právních předpisů

Prohlášení Komise

[2020/2521(RSP)]

51 À •  Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

Otázka k ústnímu zodpovězení

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Komise
Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

[2020/2549(RSP)]

Hlasování se bude konat v březnu

66 À • Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného
zájmu

[2019/2907(DEA)]

Hlasování se bude konat ve středu.
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2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)



Úterý 11. února 2020

 

 

09:00 - 12:30     

 
Společná rozprava - Vietnam
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09:00 - 12:30 Rozpravy

15:00 - 23:00 Rozpravy

60 À • Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2557(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu.

14 ««« • Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Doporučení: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi
Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Hlasování se bude konat ve středu.

12 À • Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)

Zpráva: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou
socialistickou republikou

[2018/0356M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Hlasování se bude konat ve středu.

13 ««« • Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

Doporučení: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou
socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Hlasování se bude konat ve středu.



 
Konec společné rozpravy

 

15:00 - 23:00     
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24 À • Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení)

Zpráva: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na
jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

[2018/0358M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Hlasování se bude konat ve středu.

11 À • Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018

[2019/2129(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

Za přítomnosti prezidentky ECB Christine Lagardeové

71 • Porušení rozhodnutí Rady 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve
Venezuele – neoprávněný vstup osoby uvedené na sankčním seznamu na území
členského státu EU

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2564(RSP)]

61 • Plán USA pro Blízký východ: reakce EU v souladu s mezinárodním právem

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Současná bezpečnostní situace v Sýrii

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Nová komplexní strategie EU-Afrika

Otázka k ústnímu zodpovězení

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Výbor pro rozvoj
Komise
Nová komplexní strategie EU-Afrika

[2020/2500(RSP)]

41 • Boj proti antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2524(RSP)]
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63 • Současné ohrožení právního státu v Polsku

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2561(RSP)]

16 À • Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU

Otázky k ústnímu zodpovězení

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty
v zájmovém chovu

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty
v zájmovém chovu

[2019/2814(RSP)]



Středa 12. února 2020

 

 

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

56 • Příprava mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února 2020 o víceletém
finančním rámci

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Doporučení: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

12 À - Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)

Zpráva: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

13 ««« - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

Doporučení: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

24 À - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení)

Zpráva: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

66 À - Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Námitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00 - 23:00     
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18 À - Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě

Návrhy usnesení

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Rozprava: 18/12/2019)

45 À - Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb

Návrhy usnesení

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a
Severního Irska

Návrhy usnesení

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018

Zpráva: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

16 À - Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU

Návrh usnesení

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Sociální Evropa v digitálním světě

Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Prohlášení Komise

[2020/2515(RSP)]

26 À • Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rada
Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Systém falešných a pravých dokladů online (FADO)

Zpráva: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a
pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

64 • Situace v oblasti boje EU s praním peněz s ohledem na případ Luanda Leaks

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2562(RSP)]

35 • Humanitární situace uprchlíků na vnějších hranicích EU

Prohlášení Rady a Komise

[2020/2523(RSP)]

49 • Internet lépe uzpůsobený dětem

Prohlášení Komise

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavirus: zajistit základní práva a koordinovanou evropskou reakci

Prohlášení Komise

[2020/2565(RSP)]



Čtvrtek 13. února 2020

 

 

09:00 - 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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09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

47 • Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ – zásadní role zemědělců a venkovských
oblastí

Otázka k ústnímu zodpovězení

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ – zásadní role zemědělců a venkovských oblastí

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guinea (Konakry), zejména násilí vůči demonstrantům

Společný návrh usnesení B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020,
B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Dětská práce v dolech na Madagaskaru

B9-0101/2020, Společný návrh usnesení B9-0102/2020, B9-0102/2020,
B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - Systém falešných a pravých dokladů online (FADO)

Zpráva: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

26 À - Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Návrh usnesení

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     

10 10Čtvrtek 13. února 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

65 • Bezpečnost silničního provozu

Prohlášení Komise

[2020/2563(RSP)]



 

 
Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu) 

Lhůty pro předložení

11 11

647.408/OJ 647.408/OJ



Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

 
 

Pondělí 10. února 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Úterý 11. února 2020

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

12 12Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

647.408/OJ 647.408/OJ

Komise (včetně odpovědí) :40 min

Autor (výbor) (2 x 5 min) :10 min

Autor (politická skupina) :2 min

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

Poslanci :150 min 30

PPE : 37 min 30, S&D : 30 min 30, Renew : 20 min 30, ID : 16 min 30, Verts/ALE : 15 min, ECR : 13 min 30,
GUE/NGL : 9 min 30, NI : 7 min 30

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :20 min

Zpravodajové :6 min

Zpravodajové (3 x 1 min) :3 min

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

Poslanci :104 min 30

PPE : 25 min 30, S&D : 21 min, Renew : 14 min, ID : 11 min 30, Verts/ALE : 10 min 30, ECR : 9 min 30,
GUE/NGL : 7 min, NI : 5 min 30

Prezident Evropské centrální banky (včetně odpovědí) :10 min

Rada (včetně odpovědí) :35 min

Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí) :20 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Zpravodajové :6 min

Autoři (výbory) (2 x 5 min) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :179 min 30

PPE : 45 min 30, S&D : 36 min 30, Renew : 24 min 30, ID : 19 min 30, Verts/ALE : 17 min 30, ECR : 16 min
30, GUE/NGL : 11 min, NI : 8 min 30



Středa 12. února 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Čtvrtek 13. února 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

647.408/OJ 647.408/OJ

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min 30, Renew : 12 min, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 5 min

Řečník v rámci tematické rozpravy :4 min

Rada (včetně odpovědí) :30 min

Komise (včetně odpovědí) :60 min

Zpravodajové :6 min

Autor (výbor) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (7 x 5 min) :35 min

Poslanci :210 min 30

PPE : 54 min, S&D : 43 min, Renew : 28 min 30, ID : 23 min, Verts/ALE : 20 min 30, ECR : 19 min,
GUE/NGL : 13 min, NI : 9 min 30

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Autor (výbor) :5 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

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

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

:4 min

Poslanci :89 min 30

PPE : 21 min 30, S&D : 17 min 30, Renew : 12 min, ID : 10 min, Verts/ALE : 9 min, ECR : 8 min 30,
GUE/NGL : 6 min, NI : 5 min

Komise (včetně odpovědí) :10 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min

Poslanci :30 min

PPE : 5 min 30, S&D : 5 min, Renew : 4 min, ID : 3 min 30, Verts/ALE : 3 min 30, ECR : 3 min, GUE/NGL :
3 min, NI : 2 min 30



Lhůty pro předložení

 
 

Pondělí 10. února 2020

 

 

Úterý 11. února 2020

 

14 14Lhůty pro předložení

647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb -
Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Návrh usnesení Pátek 7. února, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 10. února, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. února, 16:00

51 À •  Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury - Otázka k ústnímu
zodpovězení (O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Návrhy usnesení Středa 4. března, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 9. března, 19:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 9. března, 20:00

66 À • Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu

- Pozměňovací návrhy Pátek 7. února, 12:00

60 À • Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního
Irska - Prohlášení Rady a Komise

- Návrh usnesení Pátek 7. února, 12:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 10. února, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. února, 16:00

12 À • Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)  - Zpráva: Geert Bourgeois
(A9-0017/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. února, 13:00

24 À • Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení)  - Zpráva: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. února, 13:00

11 À • Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018  - Zpráva: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Pozměňovací návrhy Středa 5. února, 13:00

16 À • Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU - Otázky k ústnímu zodpovězení (O-000010/2020 -
B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Návrh usnesení Středa 5. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pondělí 10. února, 20:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. února, 16:00



Středa 12. února 2020

 

 

Čtvrtek 13. února 2020

 

Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování

 

15 15Lhůty pro předložení

647.408/OJ 647.408/OJ

48 À • Námitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny

- Pozměňovací návrhy Pátek 7. února, 12:00

18 À • Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě - Návrhy usnesení

- Návrhy usnesení Středa 5. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 10. února, 20:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 10. února, 21:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Úterý 11. února, 16:00

26 À • Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen - Otázka k ústnímu zodpovězení
(O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Návrh usnesení Středa 5. února, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení Pátek 7. února, 12:00

25 À • Systém falešných a pravých dokladů online (FADO)  - Zpráva: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 5. února, 13:00

54 À • Guinea (Konakry), zejména násilí vůči demonstrantům

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 10. února, 20:00

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

Středa 12. února, 13:00

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

Středa 12. února, 14:00

53 À • Dětská práce v dolech na Madagaskaru

- Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu) Pondělí 10. února, 20:00

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

Středa 12. února, 13:00

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

Středa 12. února, 14:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 10. února, 20:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 11. února, 19:00

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

Středa 12. února, 19:00
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