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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

À = Lehoty    ´ = Lehoty na požiadanie    6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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14.00 – 15.00 h     

 

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
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14.00 – 15.00 h HLASOVANIE

15.00 – 23.30 h Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)

47 • Pokračovanie schôdze a program práce

48 • HLASOVANIE:

37 À«««I • Výnimočná dočasná podpora v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu

Správa:

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

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

52 • Balík Fit for 55

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

49 À«««I - Revízia systému obchodovania s emisiami v EÚ

Správa: Peter Liese (A9-0162/2022)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení
systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o
zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov v Únii a nariadenie (EÚ) 2015/757

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

50 «««I - Sociálno-klimatický fond

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

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond

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

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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

51 À«««I - Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Správa: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie
uhlíka na hraniciach

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

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



15.00 – 23.30 h     Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)

 
Spoločná rozprava - Príprava zasadnutia Európskej rady

 
Koniec spoločnej rozpravy
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35 • Toto je Európa – diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom

[2022/2709(RSP)]

Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

20 • Príprava zasadnutia Európskej rady 23. – 24. júna 2022 vrátane stretnutia s
vedúcimi predstaviteľmi západného Balkánu 23. júna

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2022/2660(RSP)]

42 À • Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2022/2716(RSP)]

10 À • Implementácia a plnenie cieľov udržateľného rozvoja

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

Správa o implementácii a plnení cieľov udržateľného rozvoja

[2022/2002(INI)]

Výbor pre rozvoj

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

5 À • Vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

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

Správa o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

[2021/2251(INI)]

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

15 À • Opatrenia zamerané na začleňovanie v rámci programu Erasmus+ na roky 2014 –
2020

Správa: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Správa o vykonávaní opatrení zameraných na začleňovanie v rámci programu Erasmus+
na roky 2014 – 2020

[2021/2009(INI)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

8 À • Správa o Čiernej Hore za rok 2021

Správa: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2021

[2021/2247(INI)]

Výbor pre zahraničné veci



 

Krátka prezentácia tejto správy:
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13 • Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou

Správa: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Správa o budúcnosti obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou

[2021/2178(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

9 À • Budúcnosť medzinárodnej investičnej politiky EÚ

Správa: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Správa o budúcnosti medzinárodnej investičnej politiky EÚ

[2021/2176(INI)]

Výbor pre medzinárodný obchod

18 • Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financovanie nákladov na prijímanie ľudí
utekajúcich z Ukrajiny

Správa: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2022 na
rozpočtový rok 2022 – financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z
Ukrajiny

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

Výbor pre rozpočet

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

44 • Vysvetlenie hlasovania
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