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Procedury - Legenda
 

O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w

następującej kolejności:
 

À = Terminy    ´ = Terminy, jeżeli wymagane    6 = Teksty dotychczas nieprzyjęte, ewentualnie terminy

1. Trzecie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««III)
dla zatwierdzenia wspólnego projektu wymagana jest większość oddanych głosów

2. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości ogólnej liczby posłów do Parlamentu dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie
udzielenia zgody

3. Drugie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««II)
większość ogólnej liczby posłów do Parlamentu, aby odrzucić lub zmienić stanowisko Rady;
większość oddanych głosów, aby przyjąć stanowisko Rady

4. Regulamin Parlamentu Europejskiego

- Zmiany w Regulaminie
dla przyjęcia poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu
dla przyjęcia projektu decyzji wymagana jest większość oddanych głosów

5. Pierwsze czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««I)
dla uchwalenia lub wprowadzenia poprawek do  projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

6. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości oddanych głosów dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie udzielenia zgody

7. Inne procedury

- Procedura konsultacji («)
dla zatwierdzenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

- Inne (oświadczenia, pytania ustne, sprawozdania sporządzane z własnej inicjatywy, uchylenie immunitetu)
dla przyjęcia projektu rezolucji lub decyzji wymagana jest większość oddanych głosów
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08:30 - 10:00 Debaty

10:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

90 • Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium

Oświadczenie Komisji

[2018/2629(RSP)]

72 • Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy

[2018/2576(RSP)]

70 À - Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa

Projekty rezolucji

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Statystyka transportu kolejowego

Sprawozdanie: Karima Delli (A8-0038/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

81 « - Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku
Centralnego

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

79 À«««I - Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

Sprawozdanie: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
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80 À«««I - Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji

Sprawozdanie: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

91 À - Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku –
EGF/2017/008 DE/Goodyear

Sprawozdanie: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz
niemieckich – EGF/2017/008 DE/Goodyear

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Komisja Budżetowa

75 À - Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i
Unikania Opodatkowania

[2018/2579(RSO)]

56 À - Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

Sprawozdanie: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Komisja Budżetowa

55 À - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Komisja Budżetowa

21 À - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu
gospodarczego na rok 2018

Sprawozdanie: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

15 À - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.

Sprawozdanie: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

[2017/2260(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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Wspólna debata - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych
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88 • Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości -
zagrożenie dla usług publicznych

Debata na aktualny temat (art. 153a)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza
Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2628(RSP)]

Głosowanie odbędzie się wczasie kolejnej sesji miesięcznej

18 À« • Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Sprawozdanie: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

16 À« • Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych

Sprawozdanie: Paul Tang (A8-0050/2018)

Sprawozdanie w sprawie dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy
opodatkowania osób prawnych

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

68 À • Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich
oliwek)

Pytanie ustne

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Oświadczenie Komisji

[2018/2633(RSP)]
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31 À«««I • Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass)

Sprawozdanie: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie
umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja Kultury i Edukacji

61 À«««I • Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020)

Sprawozdanie: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program
„Kreatywna Europa” (2014–2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

13 ««« • Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między
Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

Zalecenie: João Ferreira (A8-0058/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady wypowiadającej Umowę o partnerstwie
w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

59 • Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między
Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja)

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0055/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie wypowiedzenia Umowy o partnerstwie w sektorze
rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

[2017/2266(INI)]

Komisja Rybołówstwa
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