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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 - 11:50     Rozpravy

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Hlasování

 

Hlasování o předběžné dohodě

 

Jediná hlasování
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09:00 - 11:50 Rozpravy

12:00 - 12:30 Rozpravy

12:30 - 13:45 Hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

17 À • Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii

Zpráva: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Zpráva o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii,
včetně dezinformací

[2020/2268(INI)]

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské
unii, včetně dezinformací

101 • (Oslava Mezinárodního dne žen
Projev ukrajinské spisovatelky Oksany Zabužkové)

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

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

25 À«««I - Regionální souhrnný zemědělský účet

Zpráva: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

39 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2021/006 ES /
Cataluña automotive – Španělsko

Zpráva: Monika Vana (A9-0038/2022)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti
Španělska – EGF/2021/006 ES / Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Rozpočtový výbor
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50 - Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc
propuštěným pracovníkům – žádost EFG/2022/000 TA 2022 –  technická pomoc z podnětu
Komise

Zpráva: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům – EGF/2022/000 TA
2022 – technická pomoc z podnětu Komise

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Rozpočtový výbor

51 À - Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě

Zpráva: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

49 À - Úloha kultury, vzdělávání, sdělovacích prostředků a sportu v boji proti rasismu

Zpráva: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

15 À - Politika soudržnosti: snižování rozdílů ve zdravotní péči a posilování přeshraniční spolupráce
ve zdravotnictví

Zpráva: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

21 À - Politika soudržnosti: podpora inovativní a inteligentní transformace a regionálního propojení
IKT

Zpráva: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

120 • Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii

Zpráva: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně
dezinformací

94 • Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory

Zpráva: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

121 • Zapojení občanů: petiční právo a právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv,
evropská občanská iniciativa

Zpráva: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Petiční výbor



15:00 - 23:00     Rozpravy

 

19:00      Oznámení výsledků
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71 • Zhoršování situace uprchlíků v důsledku agrese Ruska vůči Ukrajině

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2575(RSP)]

72 • Situace v Bosně a Hercegovině

Prohlášení Komise

[2022/2576(RSP)]

70 • Růst cen energií a manipulace na trhu s plynem

Otázka k ústnímu zodpovězení

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Komise
Růst cen energií a manipulace na trhu s plynem

[2022/2552(RSP)]

29 À • Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020

Zpráva: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v
Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020

[2021/2039(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

20 À • Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III

Zpráva: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Zpráva o Akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů III

[2021/2003(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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