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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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10.00 – 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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10.00 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

61 À • Porušovanie ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso

Spoločný návrh uznesenia B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019,
B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistan, najmä obvinenia zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii
Lowgar

Spoločný návrh uznesenia B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019,
B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Ruský zákon o „zahraničných agentoch“

Spoločný návrh uznesenia B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019,
B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

63 À - Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989

Návrhy uznesení

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 – 16.00 h     
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65 À - Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Oznámenie obchodného zástupcu USA: vyšetrovanie podľa oddielu 301 týkajúce sa
dane z digitálnych služieb

Vyhlásenie Komisie

[2019/2979(RSP)]
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