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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

À = Lehoty    ´ = Lehoty na požiadanie    6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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Lehoty 14



pondelok 10. februára 2020

 

 

17.00 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu a revízia

usmernení TEN-E

 

1 1pondelok 10. februára 2020
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

57 • Oznámenie Komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí EÚ

Vyhlásenie Komisie

[2020/2553(RSP)]

58 • Posúdenie návrhu Európskej komisie týkajúceho sa revidovanej metodiky
rozširovania

Vyhlásenie Komisie

[2020/2554(RSP)]

45 À • Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný
pohyb tovaru a služieb

Otázka na ústne zodpovedanie

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Komisia
Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľného pohybu tovaru a
služieb

[2019/2915(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

37 • MSP a lepšia tvorba práva

Vyhlásenie Komisie

[2020/2521(RSP)]

51 À • Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Otázka na ústne zodpovedanie

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

[2020/2549(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v marci

66 À • Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

[2019/2907(DEA)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu



Koniec spoločnej rozpravy
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2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)



utorok 11. februára 2020

 

 

09.00 – 12.30 h     

 
Spoločná rozprava - Vietnam

3 3utorok 11. februára 2020
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09.00 – 12.30 h Rozpravy

15.00 – 23.00 h Rozpravy

60 À • Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2557(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

14 ««« • Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode
medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

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

Výbor pre medzinárodný obchod

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

12 À • Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom
(uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí
Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou
republikou

[2018/0356M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

13 ««« • Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou
socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

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

Výbor pre medzinárodný obchod

Hlasovanie sa uskutoční v stredu



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

15.00 – 23.00 h     
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24 À • Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí
Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej
únie

[2018/0358M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

11 À • Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

Správa: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2018

[2019/2129(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Za prítomnosti Christine Lagardovej, prezidentky ECB

71 • Porušenie rozhodnutia Rady 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na
situáciu vo Venezuele – neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na
územie členského štátu EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2564(RSP)]

61 • Plán USA pre Blízky východ: reakcia EÚ v súlade s medzinárodným právom

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2559(RSP)]

62 • Súčasná bezpečnostná situácia v Sýrii

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2020/2560(RSP)]

29 • Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku

Otázka na ústne zodpovedanie

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Výbor pre rozvoj
Komisia
Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku

[2020/2500(RSP)]

41 • Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2524(RSP)]
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63 • Pretrvávajúce ohrozenie právneho štátu v Poľsku

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2561(RSP)]

16 À • Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Otázky na ústne zodpovedanie

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného
obchodovania so spoločenskými zvieratami

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného
obchodovania so spoločenskými zvieratami

[2019/2814(RSP)]



streda 12. februára 2020

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

56 • Príprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o
viacročnom finančnom rámci

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Výbor pre medzinárodný obchod

12 À - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

13 ««« - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom

Odporúčanie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Výbor pre medzinárodný obchod

24 À - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)

Správa: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

66 À - Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Námietka podľa článku 112: olovo a jeho zlúčeniny

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 – 23.00 h     

7 7streda 12. februára 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

18 À - Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete

Návrhy uznesení

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Rozprava: 18/12/2019)

45 À - Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a
služieb

Návrhy uznesení

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a
Severného Írska

Návrhy uznesení

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

Správa: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

16 À - Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Návrh uznesenia

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Sociálna Európa v digitálnom svete

Tematická rozprava (článok 162)

[2020/2550(RSP)]

34 • Stratégia pre rodovú rovnosť

Vyhlásenie Komisie

[2020/2515(RSP)]

26 À • Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Otázka na ústne zodpovedanie

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rada
EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a
pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/1624

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

64 • Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2562(RSP)]

35 • Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2523(RSP)]

49 • Lepší internet pre deti

Vyhlásenie Komisie

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavírus: zabezpečenie základných práv a koordinovanej európskej reakcie

Vyhlásenie Komisie

[2020/2565(RSP)]



štvrtok 13. februára 2020

 

 

09.00 – 11.50 h     

 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144)

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

47 • Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

Otázka na ústne zodpovedanie

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guinea (Konakry), najmä násilie voči demonštrantom

Spoločný návrh uznesenia 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 • Detská práca v baniach na Madagaskare

B9-0101/2020, Spoločný návrh uznesenia 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 uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad
právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

25 À«««I - Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

26 À - Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Návrh uznesenia

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15.00 – 16.00 h     
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65 • Bezpečnosť cestnej premávky

Vyhlásenie Komisie

[2020/2563(RSP)]



 

 
Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku) 

Lehoty

11 11

647.408/OJ 647.408/OJ



Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

 
 

pondelok 10. februára 2020

 

17.00 – 23.00 h

 

 

utorok 11. februára 2020

 

09.00 – 12.30 h

 

15.00 – 23.00 h

 

12 12Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

647.408/OJ 647.408/OJ

Komisia (vrátane odpovedí) :40 min

Autor (výbor) (2 x 5 min) :10 min

Autor (politická skupina) :2 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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 (vrátane odpovedí) :10 min

Komisia (vrátane odpovedí) :20 min

Spravodajcovia :6 min

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (3 x 1 min) :3 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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 Európskej centrálnej banky (vrátane odpovedí) :10 min

Rada (vrátane odpovedí) :35 min

Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí) :20 min

Komisia (vrátane odpovedí) :45 min

Spravodajcovia :6 min

Autori (výbory) (2 x 5 min) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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



streda 12. februára 2020

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 23.00 h

 

 

štvrtok 13. februára 2020

 

09.00 – 11.50 h

 

15.00 – 16.00 h

 

13 13Rečnícky čas (článok 171 rokovacieho poriadku)

647.408/OJ 647.408/OJ

Rada (vrátane odpovedí) :15 min

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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

Rečník v rámci tematickej rozpravy :4 min

Rada (vrátane odpovedí) :30 min

Komisia (vrátane odpovedí) :60 min

Spravodajcovia :6 min

Autor (výbor) :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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

Komisia (vrátane odpovedí) :15 min

Autor (výbor) :5 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky :5 min

Autori návrhov uznesení (článok 144) :1 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 144
rokovacieho poriadku) (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

Komisia (vrátane odpovedí) :10 min

Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím 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



Lehoty

 
 

pondelok 10. februára 2020

 

 

utorok 11. februára 2020
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45 À • Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a
služieb - Otázka na ústne zodpovedanie (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Návrh uznesenia piatok 7. februára, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 10. februára, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 11. februára, 16.00 h

51 À • Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru - Otázka na ústne zodpovedanie
(O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Návrhy uznesení streda 4. marca, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 9. marca, 19.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 9. marca, 20.00 h

66 À • Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

- Pozmeňujúce návrhy piatok 7. februára, 12.00 h

60 À • Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a
Severného Írska  - Vyhlásenia Rady a Komisie

- Návrh uznesenia piatok 7. februára, 12.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 10. februára, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 11. februára, 16.00 h

12 À • Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie)  - Správa: Geert
Bourgeois (A9-0017/2020)

- Pozmeňujúce návrhy streda 5. februára, 13.00 h

24 À • Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)  - Správa: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020)

- Pozmeňujúce návrhy streda 5. februára, 13.00 h

11 À • Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018  - Správa: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Pozmeňujúce návrhy streda 5. februára, 13.00 h

16 À • Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ - Otázky na ústne zodpovedanie
(O-000010/2020 - B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Návrh uznesenia streda 5. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia pondelok 10. februára, 20.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 11. februára, 16.00 h



streda 12. februára 2020

 

 

štvrtok 13. februára 2020

 

Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
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48 À • Námietka podľa článku 112: olovo a jeho zlúčeniny

- Pozmeňujúce návrhy piatok 7. februára, 12.00 h

18 À • Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete - Návrhy uznesení

- Návrhy uznesení streda 5. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení pondelok 10. februára, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení pondelok 10. februára, 21.00 h

- Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie
podľa mien

utorok 11. februára, 16.00 h

26 À • Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien - Otázka na ústne zodpovedanie
(O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Návrh uznesenia streda 5. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia piatok 7. februára, 12.00 h

25 À • Systém FADO (falošné a pravé doklady online)  - Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Pozmeňujúce návrhy; zamietnutie streda 5. februára, 13.00 h

54 À • Guinea (Konakry), najmä násilie voči demonštrantom

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 10. februára, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 144 rokovacieho poriadku)

streda 12. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144
rokovacieho poriadku)

streda 12. februára, 14.00 h

53 À • Detská práca v baniach na Madagaskare

- Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku) pondelok 10. februára, 20.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení
(článok 144 rokovacieho poriadku)

streda 12. februára, 13.00 h

- Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144
rokovacieho poriadku)

streda 12. februára, 14.00 h

- Texty predložené na hlasovanie v stredu pondelok 10. februára, 20.00 h

- Texty predložené na hlasovanie vo štvrtok utorok 11. februára, 19.00 h

- Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských
práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

streda 12. februára, 19.00 h
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