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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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14:00 - 15:00 HLASOVÁNÍ

15:00 - 23:30 Rozpravy (po skončení hlasování)

47 • Pokračování zasedání a plán práce

48 • HLASOVÁNÍ:

37 À«««I • Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na
Ukrajinu

Zpráva:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

52 • Balíček „Fit for 55“

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

49 À«««I - Revize systému EU pro obchodování s povolenkami

Zpráva: Peter Liese (A9-0162/2022)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o
vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)

50 «««I - Sociální fond pro klimatická opatření

Zpráva: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická
opatření

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)

51 À«««I - Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Zpráva: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového
vyrovnání na hranicích

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 07/06/2022, hlasování: 08/06/2022)



15:00 - 23:30     Rozpravy (po skončení hlasování)
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35 • To je Evropa – rozprava s chorvatským předsedou vlády Andrejem Plenkovićem

[2022/2709(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

20 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 23.–24. června 2022, včetně setkání s
vedoucími představiteli zemí západního Balkánu dne 23. června

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2660(RSP)]

42 À • Status kandidátské země Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie

Prohlášení Rady a Komise

[2022/2716(RSP)]

10 À • Plnění cílů udržitelného rozvoje

Zpráva: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

[2022/2002(INI)]

Výbor pro rozvoj

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

5 À • Provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Zpráva: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Zpráva o provádění Nástroje pro oživení a odolnost

[2021/2251(INI)]

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

15 À • Opatření zaměřená na začleňování v rámci programu Erasmus+ na období
2014–2020

Zpráva: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Zpráva o provádění opatření zaměřených na začleňování v rámci programu Erasmus+ na
období 2014–2020

[2021/2009(INI)]

Výbor pro kulturu a vzdělávání

8 À • Zpráva o Černé Hoře za rok 2021

Zpráva: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2021

[2021/2247(INI)]

Výbor pro zahraniční věci
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13 • Budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika

Zpráva: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Zpráva o budoucnosti obchodních vztahů EU–Afrika

[2021/2178(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

9 À • Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU

Zpráva: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Zpráva o budoucnosti mezinárodní investiční politiky EU

[2021/2176(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

18 • Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financování nákladů na přijetí osob
prchajících z Ukrajiny

Zpráva: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na
rok 2022: financováním nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajin

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Rozpočtový výbor

2 • Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

44 • Vysvětlení hlasování
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