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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



Čtvrtek 19. září 2019

 

 

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

1 1Čtvrtek 19. září 2019

640.179/OJ 640.179/OJ

09:00 - 11:50 Rozpravy

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

15:00 - 16:00 Rozpravy

43 À • Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

B9-0048/2019, Společný návrh usnesení B9-0049/2019, B9-0049/2019,
B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar, zejména situace Rohingyů

Společný návrh usnesení B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019,
B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s
dvojím občanstvím

Společný návrh usnesení B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019,
B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

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

25 À - Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019,
B9-0044/2019, B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stav provádění právních předpisů proti praní peněz

Návrhy usnesení

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15:00 - 16:00     

2 2Čtvrtek 19. září 2019

640.179/OJ 640.179/OJ

42 • Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii

Prohlášení Komise

[2019/2806(RSP)]
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