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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 16. ledna 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

15 À • Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení
pracovního poměru ve veřejném sektoru

Otázka k ústnímu zodpovězení

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Hospodářský a měnový výbor
Komise
Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru
ve veřejném sektoru

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, zejména svoboda projevu

Společný návrh usnesení B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020,
B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky

Společný návrh usnesení B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020,
B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Situace ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění
(parlamentní převrat)

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska

Návrh usnesení

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]
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14 À - COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020)

Návrh usnesení

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018

Zpráva: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Petiční výbor

15 À - Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního
poměru ve veřejném sektoru

Návrhy usnesení

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku

Otázka k ústnímu zodpovězení

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Výbor pro právní záležitosti
Komise
Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku

[2019/2964(RSP)]


	Čtvrtek 16. ledna 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
	15:00 - 16:00     


