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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



štvrtok 19. septembra 2019

 

 

09.00 – 11.50 h     
 

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho

štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

 

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

43 À • Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov

B9-0048/2019, Spoločný návrh uznesenia 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 • Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov

Spoločný návrh uznesenia 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 • Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ
s dvojakým občianstvom

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

25 À - Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia 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 - Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Návrhy uznesení

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15.00 – 16.00 h     

2 2štvrtok 19. septembra 2019

640.179/OJ 640.179/OJ

42 • Ohrozenie štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii

Vyhlásenie Komisie

[2019/2806(RSP)]
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