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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



Úterý 18. ledna 2022

 

 

09:00 - 09:20

 

09:30 - 10:15     

 

11:00      Oznámení výsledků

 

15:00 - 15:45     

 

16:30      Oznámení výsledků

 

17:30 - 18:15     

 

19:00      Oznámení výsledků
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09:00 - 09:20 Rozpravy

09:30 - 10:15 HLASOVÁNÍ

11:00 Oznámení výsledků

15:00 - 15:45 HLASOVÁNÍ

16:30 Oznámení výsledků

17:30 - 18:15 HLASOVÁNÍ

19:00 Oznámení výsledků

19:30 - 20:15 HLASOVÁNÍ

21:00 Oznámení výsledků

142 • Krátké představení kandidátů na funkci předsedy Evropského parlamentu

104 - Volba předsedy Parlamentu

[2021/3047(RSO)]

První kolo hlasování

102 - Volba místopředsedů Parlamentu

[2021/3045(RSO)]

První kolo hlasování

43 • Volba místopředsedů Parlamentu

Případně, druhé kolo hlasování



19:30 - 20:15     

 

21:00      Oznámení výsledků
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146 • Volba místopředsedů Parlamentu

Případně, třetí a poslední kolo hlasování
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