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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
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Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
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14:00 - 15:00 HLASOVÁNÍ

15:00 - 23:30 Rozpravy (po skončení hlasování)

47 • Pokračování zasedání a plán práce

48 • HLASOVÁNÍ:

37 À«««I • Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na
Ukrajinu

Zpráva:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

52 • Balíček „Fit for 55“

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

49 À«««I - Revize systému EU pro obchodování s povolenkami

Zpráva: Peter Liese (A9-0162/2022)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o
vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)

50 «««I - Sociální fond pro klimatická opatření

Zpráva: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická
opatření

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)

51 À«««I - Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Zpráva: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového
vyrovnání na hranicích

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)



15:00 - 23:30     Rozpravy (po skončení hlasování)

 
Společná rozprava - Příprava zasedání Evropské rady

 
Konec společné rozpravy
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35 • To je Evropa – rozprava s chorvatským předsedou vlády Andrejem Plenkovićem

[2022/2709(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

20 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 23.–24. června 2022, včetně setkání s
vedoucími představiteli zemí západního Balkánu dne 23. června

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2660(RSP)]

42 À • Status kandidátské země Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2716(RSP)]

10 À • Plnění cílů udržitelného rozvoje

Zpráva: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

[2022/2002(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

5 À • Provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Zpráva o provádění Nástroje pro oživení a odolnost

[2021/2251(INI)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

15 À • Opatření zaměřená na začleňování v rámci programu Erasmus+ na období
2014–2020

Zpráva: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Zpráva o provádění opatření zaměřených na začleňování v rámci programu Erasmus+ na
období 2014–2020

[2021/2009(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

8 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2021

Zpráva: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2021

[2021/2247(INI)]

Výbor pro zahraniční věci



 

Krátké přednesení následující zprávy:
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13 • Budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika

Zpráva: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Zpráva o budoucnosti obchodních vztahů EU–Afrika

[2021/2178(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

9 À • Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU

Zpráva: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Zpráva o budoucnosti mezinárodní investiční politiky EU

[2021/2176(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

18 • Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob
prchajících z Ukrajiny

Zpráva: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na
rok 2022: financováním nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajin

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Rozpočtový výbor

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

44 • Vysvětlení hlasování



Čtvrtek 23. června 2022

 

 

09:00 - 11:00     

 

11:00 - 11:30     Slavnostní zasedání

 

11:30 - 13:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00 - 11:00 Rozpravy

11:00 - 11:30 Slavnostní zasedání

11:30 - 13:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

30 À«««I • Skladování plynu

Zpráva: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

57 • Veta členských států, která ohrožují globální daňovou dohodu

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2734(RSP)]

Hlasování se bude konat během červencového dílčího zasedání

45 • Projev prezidenta Zambijské republiky Hakaindeho Hichilemy

42 À - Status kandidátské země Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie

Návrhy usnesení

Společný návrh usnesení B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022,
B9-0335/2022, B9-0336/2022

[2022/2716(RSP)]

37 À«««I - Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu

Zpráva:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

30 À«««I - Skladování plynu

Zpráva: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
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28 À«««I - Digitální certifikát EU COVID – občané Unie

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/953 o rámci
pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v
souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného
pohybu během pandemie COVID-19

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

29 À«««I - Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/954 o rámci
pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v
souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům
třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19,
kterým se mění nařízení (EU) 2021/954 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních
certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU
COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území
členských států během pandemie COVID-19

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

18 - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny

Zpráva: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Rozpočtový výbor

25 À - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2022/001
FR/Air France – Francie

Zpráva: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (žádost Francie – EGF/2022/001 FR/Air
France)

[COM(2022)0201 - C9-0170/2022 - 2022/0143(BUD)]

Rozpočtový výbor

32 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/008
EL/Attica electrical equipment manufacturing – Řecko

Zpráva: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecko – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing)

[COM(2022)0248 - C9-0190/2022 - 2022/0170(BUD)]

Rozpočtový výbor

38 À - Antimikrobika nebo skupiny antimikrobik, které jsou vyhrazeny k léčbě určitých infekcí u lidí

B9-0327/2022

[2022/2693(RSP)]

40 À - Geneticky modifikovaná kukuřice DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a její podkombinace T25
× DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací
DP4114, MON 810, MIR604 a NK603

B9-0328/2022

[2022/2694(RSP)]
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41 À - Geneticky modifikovaná kukuřice NK603 × T25 ×DAS-40278-9 a její podkombinace T25 × DAS-
40278-9

B9-0326/2022

[2022/2713(RSP)]

16 - Jmenování člena Evropského účetního dvora – Stephanus Abraham Blok

Zpráva: Markus Pieper (A9-0180/2022)

Zpráva o návrhu na jmenování Stephana Abrahama Bloka členem Účetního dvora

[07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

27 ««« - Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a
Brazilskou federativní republikou

Doporučení: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi
Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou

[COM(2021)0653 -  - 14207/2021 - C9-0478/2021 - 2021/0336(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

26 ««« - Úmluva o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech:
přistoupení Evropské unie

Doporučení: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o uznávání a výkonu cizích
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

[COM(2021)0388 -  - 13494/2021 - C9-0465/2021 - 2021/0208(NLE)]

Výbor pro právní záležitosti

34 À - Nezákonná těžba dřeva v EU

Návrh usnesení

B9-0329/2022

[2022/2523(RSP)]

(Rozprava: 09/06/2022)

10 À - Plnění cílů udržitelného rozvoje

Zpráva: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

[2022/2002(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

5 À - Provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

[2021/2251(INI)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

15 À - Opatření zaměřená na začleňování v rámci programu Erasmus+ na období 2014–2020

Zpráva: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

[2021/2009(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání
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8 À - Zpráva o Černé Hoře za rok 2021

Zpráva: Tonino Picula (A9-0151/2022)

[2021/2247(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

13 - Budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika

Zpráva: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

[2021/2178(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

9 À - Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU

Zpráva: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

[2021/2176(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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9 9Řečnická doba (článek 171 jednacího řádu)

733.713/OJ 733.713/OJ

Chorvatský předseda vlády Andrej Plenković :20 min

Rada (včetně odpovědí) :15 min

Komise (včetně odpovědí) :45 min

Zpravodajové (8 x 6 min) :48 min

Zpravodajové (7 x 1 min) :7 min

Zpravodaj (článek 160 jednacího řádu) (2 x 4 min) :8 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (8 x 5 min) :40 min

Poslanci :135 min

PPE : 31 min 30, S&D : 26 min 30, Renew : 19 min 30, Verts/ALE : 14 min, ID : 13 min, ECR : 13 min, The
Left : 8 min 30, NI : 9 min

Rada (včetně odpovědí) :10 min

Komise (včetně odpovědí) :15 min

Zpravodaj :6 min

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min

Poslanci :44 min

PPE : 9 min, S&D : 8 min, Renew : 6 min, Verts/ALE : 5 min, ID : 4 min 30, ECR : 4 min 30, The Left : 3
min 30, NI : 3 min 30



Lhůty pro předložení
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37 À • Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu  - Zpráva:

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 22. června, 17:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 22. června, 20:00

49 À • Revize systému EU pro obchodování s povolenkami  - Zpráva: Peter Liese (A9-0162/2022)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 15. června, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 20. června, 16:00

51 À • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích  - Zpráva: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 15. června, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Pondělí 20. června, 16:00

42 À • Status kandidátské země Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie - Prohlášení Rady a Komise

- Návrhy usnesení Pondělí 20. června, 18:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Středa 22. června, 10:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Středa 22. června, 11:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 22. června, 19:00

10 À • Plnění cílů udržitelného rozvoje  - Zpráva: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 15. června, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Čtvrtek 16. června, 12:00

5 À • Provádění Nástroje pro oživení a odolnost  - Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş
Pîslaru (A9-0171/2022)

- pozměňovací návrhy Středa 15. června, 13:00

15 À • Opatření zaměřená na začleňování v rámci programu Erasmus+ na období 2014–2020  - Zpráva:
Laurence Farreng (A9-0158/2022)

- pozměňovací návrhy Středa 15. června, 13:00

8 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2021  - Zpráva: Tonino Picula (A9-0151/2022)

- pozměňovací návrhy Středa 15. června, 13:00

9 À • Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU  - Zpráva: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

- Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní
návrhy usnesení

Středa 15. června, 13:00

- Alternativní společné návrhy usnesení Čtvrtek 16. června, 12:00
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30 À • Skladování plynu  - Zpráva: Cristian-Silviu Buşoi

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 15. června, 13:00

28 À • Digitální certifikát EU COVID – občané Unie  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 16. června, 13:00

29 À • Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí  - Zpráva: Juan Fernando López Aguilar
(A9-0137/2022)

- Pozměňovací návrhy; zamítnutí Čtvrtek 16. června, 13:00

25 À • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2022/001 FR/Air
France – Francie  - Zpráva: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

- pozměňovací návrhy Úterý 21. června, 13:00

- Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 22. června, 16:00

38 À • Antimikrobika nebo skupiny antimikrobik, které jsou vyhrazeny k léčbě určitých infekcí u lidí

- pozměňovací návrhy Čtvrtek 16. června, 12:00

40 À • Geneticky modifikovaná kukuřice DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a její podkombinace T25 ×
DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací DP4114,
MON 810, MIR604 a NK603

- pozměňovací návrhy Čtvrtek 16. června, 12:00

41 À • Geneticky modifikovaná kukuřice NK603 × T25 ×DAS-40278-9 a její podkombinace T25 × DAS-40278-9

- pozměňovací návrhy Čtvrtek 16. června, 12:00

34 À • Nezákonná těžba dřeva v EU - Návrh usnesení

- Návrhy usnesení Středa 15. června, 13:00

- Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení Pondělí 20. června, 12:00

- Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení Pondělí 20. června, 13:00

- Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 21. června, 16:00
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