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

À = Lehoty ´ = Lehoty na požiadanie 6 = Dosiaľ neprijatý text, prípadne lehoty
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09.00 – 11.00 h
11.00 – 11.30 h
11.30 – 13.30 h

Rozpravy
Slávnostná schôdza
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

09.00 – 11.00 h
30

À «««I

57

• Skladovanie plynu
Správa: Cristian-Silviu Buşoi
[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

• Veto členských štátov, ktoré ohrozuje globálnu daňovú dohodu
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2022/2734(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční v júli

11.00 – 11.30 h
45

Slávnostná schôdza

• Prejav prezidenta Zambijskej republiky Hakaindeho Hichilemu

11.30 – 13.30 h

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

42

À

- Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska
Návrhy uznesení
Spoločný návrh uznesenia B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022,
B9-0335/2022, B9-0336/2022
[2022/2716(RSP)]

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

30

À «««I

- Skladovanie plynu
Správa: Cristian-Silviu Buşoi
[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
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28

À «««I

- Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie
Správa: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o
rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu
COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť
voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19
[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

29

À «««I

- Digitálny COVID preukaz EÚ – štátni príslušníci tretích krajín
Správa: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/954 o
rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu
COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich
majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19
[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

18

25

- Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z
Ukrajiny
Správa: Karlo Ressler (A9-0181/2022)
[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]
Výbor pre rozpočet
À

32

- Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2022/001 FR/Air
France - Francúzsko
Správa: Fabienne Keller (A9-0183/2022)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (žiadosť Francúzska –
EGF/2022/001 FR/Air France)
[COM(2022)0201 - C9-0170/2022 - 2022/0143(BUD)]
Výbor pre rozpočet
- Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2021/008 EL/Attica Výroba
elektrických zariadení – Grécko
Správa: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Grécka
– EGF/2021/008/Attica electrical equipment manufacturing
[COM(2022)0248 - C9-0190/2022 - 2022/0170(BUD)]
Výbor pre rozpočet

38

À

- Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: antimikrobiká alebo skupiny antimikrobík vyhradené na
liečbu určitých infekcií u ľudí
B9-0327/2022
[2022/2693(RSP)]

40

À

- Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica DP4114 × MON 810 ×
MIR604 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch
genetických modifikácií DP4114, MON 810, MIR604 a NK603
B9-0328/2022
[2022/2694(RSP)]
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3

- Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica NK603 × T25 × DAS-402789 a jej čiastková kombinácia T25 × DAS-40278-9
B9-0326/2022
[2022/2713(RSP)]

16

- Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - holandský kandidát
Správa: Markus Pieper (A9-0180/2022)
Správa o menovaní Stephanusa Abrahama Bloka za člena Dvora audítorov
[07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu

27

«««

- Obnovenie Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a
Brazílskou federatívnou republikou
Odporúčanie: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi
Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou
[COM(2021)0653 - - 14207/2021 - C9-0478/2021 - 2021/0336(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

26

«««

- Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach:
pristúpenie Európskej únie
Odporúčanie: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o uznávaní a výkone
cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach
[COM(2021)0388 - - 13494/2021 - C9-0465/2021 - 2021/0208(NLE)]
Výbor pre právne veci

34

À

- Nezákonná ťažba dreva v EÚ
Návrh uznesenia
B9-0329/2022
[2022/2523(RSP)]
(Rozprava: 09/06/2022)

10

À

- Implementácia a plnenie cieľov udržateľného rozvoja
Správa: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)
[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)
[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)
[2021/2009(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
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4

- Správa o Čiernej Hore za rok 2021
Správa: Tonino Picula (A9-0151/2022)
[2021/2247(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
- Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou
Správa: Helmut Scholz (A9-0169/2022)
[2021/2178(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod

À
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- Budúcnosť medzinárodnej investičnej politiky EÚ
Správa: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)
[2021/2176(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
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