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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



Čtvrtek 10. března 2022

 

 

09:00      Oznámení výsledků

 

09:00 - 13:00     Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 144 jednacího řádu)
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09:00 Oznámení výsledků

09:00 - 13:00 Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)

09:45 - 11:00 První hlasování

13:00 Oznámení výsledků

13:45 - 15:00 Druhé hlasování

15:00 - 16:00 Rozprava

16:00 Oznámení výsledků

74 • Transparentnost a správní normy – zpracování žádostí veřejnosti o přístup na
základě nařízení (ES) č. 1049/2001

Prohlášení Komise

[2022/2578(RSP)]

56 • Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

Prohlášení Komise

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku

Společný návrh usnesení B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022,
B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar, rok po státním převratu

Společný návrh usnesení B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022,
B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu

Společný návrh usnesení B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022,
B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     První hlasování
 

Jediné hlasování

 

Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

Konečná hlasování
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38 - Rámec pro evropskou srážkovou daň

Zpráva: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

79 • Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar, rok po státním převratu

[2022/2581(RSP)]

81 • Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu

[2022/2582(RSP)]

90 • Zpráva o občanství EU pro rok 2020

Zpráva: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Petiční výbor

82 • Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

Zpráva: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Hospodářský a měnový výbor

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

Zpráva: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[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)

[2021/2233(INI)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

52 À«««I - Baterie a odpadní baterie

Zpráva: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin



13:00      Oznámení výsledků

 

13:45 - 15:00     Druhé hlasování
 

Konečná hlasování

 

15:00 - 16:00     Rozprava

 

16:00      Oznámení výsledků
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76 À - Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku

Společný návrh usnesení B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022,
B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar, rok po státním převratu

Společný návrh usnesení B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022,
B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu

Společný návrh usnesení B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022,
B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Zpráva o občanství EU pro rok 2020

Zpráva: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Petiční výbor

32 À - Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

Zpráva: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Hospodářský a měnový výbor

75 • Systémový přístup EU k chronickému onemocnění ledvin

Prohlášení Komise

[2022/2579(RSP)]
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