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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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09:00 - 09:45     

 

11:00      Oznámení výsledků

 

11:30      Plán práce

 

11:30 - 14:00     Rozprava

 

14:30 - 15:15     

 

15:00 - 23:30     Rozpravy
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09:00 - 09:45 HLASOVÁNÍ

11:00 Oznámení výsledků

11:30 Plán práce

11:30 - 14:00 Rozprava

14:30 - 15:15 HLASOVÁNÍ

15:00 - 23:30 Rozpravy

16:00 Oznámení výsledků

18:00 - 19:15 Hlasování

101 - Volba kvestorů Parlamentu

[2021/3046(RSO)]

První kolo hlasování

97 • Představení pracovního programu francouzského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

[2021/3022(RSP)]

94 • Volba kvestorů Parlamentu

Druhé kolo

34 À«««I • Akt o digitálních službách

Zpráva: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních
služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů



Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)

 

16:00      Oznámení výsledků

 

18:00 - 19:15     Hlasování
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132 À • Porušování základních svobod v Hongkongu

B9-0066/2022, Společný návrh usnesení B9-0067/2022, B9-0067/2022,
B9-0071/2022, B9-0073/2022, B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situace v Kazachstánu

B9-0064/2022, Společný návrh usnesení B9-0065/2022, B9-0065/2022,
B9-0072/2022, B9-0074/2022, B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Politická krize v Súdánu

Společný návrh usnesení B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022,
B9-0070/2022, B9-0078/2022, B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

129 • Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

153 • Návrh rozhodnutí

111 À - Početní složení stálých výborů

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Jediná hlasování

138 « - Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Zpráva o návrhu na jmenování Jana Gregora členem Účetního dvora

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

139 « - Jmenování člena Účetního dvora – Marek Opioła

Zpráva: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

140 « - Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs

Zpráva: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Zpráva o návrhu na jmenování Mihailse Kozlovse členem Účetního dvora

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
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141 « - Jmenování člena Účetního dvora – Jorg Kristijan Petrovič

Zpráva: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Zpráva o návrhu na jmenování Jorga Kristijana Petroviče členem Účetního dvora

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

155 • Předběžná dohoda

25 À«««I - Evropská agentura pro léčivé přípravky

Zpráva: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé
přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/07/2021, hlasování: 08/07/2021)

171 • Jediná hlasování

136 À - Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: Určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za
stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti podle nařízení (EU) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: Určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za
stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti podle nařízení (EU) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Hlasování o pozměňovacích návrzích

173 • Akt o digitálních službách

Zpráva: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
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