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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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08:30 - 10:30     Rozprava
 
Společná rozprava - Evropský semestr

 
Konec společné rozpravy

 

10:30 - 12:30     Rozprava

 

12:30 - 13:45     První hlasování
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08:30 - 10:30 Rozprava

10:30 - 12:30 Rozprava

12:30 - 13:45 První hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

19:00 Oznámení výsledků

20:00 - 21:15 Druhé hlasování

36 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza
udržitelného růstu 2022

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza
udržitelného růstu 2022

[2022/2006(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

23 À • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko
zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok
2022

Zpráva: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko
zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2022

[2021/2233(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

102 • Rozprava s premiérkou Estonska Kajou Kallasovou – Úloha EU v měnícím se světě a
bezpečnostní situace v Evropě v návaznosti na ruskou agresi a invazi na Ukrajinu

[2022/2583(RSP)]



Jediná hlasování

 

Hlasování o pozměňovacích návrzích
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61 « - Bezdaňové prodejny nacházející se na francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským
průlivem

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/118/ES a směrnice (EU) 2020/262
(přepracované znění), pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se na francouzském terminálu
tunelu pod Lamanšským průlivem

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

62 « - Sazby daně z přidané hodnoty

Zpráva: Marek Belka (A9-0036/2022)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z
přidané hodnoty

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Hospodářský a měnový výbor

(Rozprava: 02/10/2018, hlasování: 03/10/2018)

59 À - Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: unijní seznam projektů společného zájmu pro
transevropské energetické sítě

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: geneticky modifikovaná bavlna GHB811
(BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná 73496
(DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Zřízení zvláštního výboru pro „pandemii onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a
doporučení pro budoucnost“

Návrh rozhodnutí v souladu s článkem 207 jednacího řádu

116 • Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v
Evropské unii, včetně dezinformací

Návrh rozhodnutí v souladu s článkem 207 jednacího řádu

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) – Genderový mainstreaming v
Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020

88 • Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III

Zpráva: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Výbor pro rozvoj
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví



 

Konečná hlasování

 

15:00 - 23:00     Rozpravy
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89 • Právní stát a důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU

Návrhy usnesení
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Baterie a odpadní baterie

Zpráva: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních
bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

24 À«««I • Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

Zpráva: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním
programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

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

31 À • Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období po
roce 2020

Zpráva: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Zpráva o novém strategickém rámci EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
období po roce 2020 (včetně lepší ochrany pracovníků před expozicí škodlivým látkám,
stresem v práci a poškozeními z opakovaného namáhání)

[2021/2165(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci



 

19:00      Oznámení výsledků

 

20:00 - 21:15     Druhé hlasování
 

Hlasování o pozměňovacích návrzích
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32 À • Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

Zpráva: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Zpráva s doporučeními Komisi o spravedlivém a jednoduchém zdanění podporujícím
strategii oživení (kroky EP v návaznosti na červencový akční plán Komise a jejích 25
iniciativ v oblasti DPH, zdanění právnických a fyzických osob)

[2020/2254(INL)]

Hospodářský a měnový výbor

38 • Rámec pro evropskou srážkovou daň

Zpráva: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Zpráva o rámci pro evropskou srážkovou daň

[2021/2097(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

28 À • Zpráva o občanství EU pro rok 2020

Zpráva: Yana Toom (A9-0019/2022)

Zpráva o zprávě o občanství EU pro rok 2020: posílení postavení občanů a ochrana jejich
práv

[2021/2099(INI)]

Petiční výbor

83 • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza udržitelného růstu 2022

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Hospodářský a měnový výbor

84 • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2022

Zpráva: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

85 • Baterie a odpadní baterie

Zpráva: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



Hlasování o předběžné dohodě

 

Jediné hlasování

 

Konečná hlasování
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24 À«««I - Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

Zpráva: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

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

31 À - Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období po roce 2020

Zpráva: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

104 À - Zřízení zvláštního výboru pro „pandemii onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a
doporučení pro budoucnost“

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Návrh rozhodnutí v souladu s článkem 207 jednacího řádu

105 À - Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v
Evropské unii, včetně dezinformací

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Návrh rozhodnutí v souladu s článkem 207 jednacího řádu

106 À - Zřízení vyšetřovacího výboru k používání softwaru Pegasus a jiného ekvivalentního
špionážního softwaru

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Návrh rozhodnutí v souladu s článkem 208 jednacího řádu

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

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

[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)

[2021/2003(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

55 À - Právní stát a důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU

Návrhy usnesení

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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