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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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09:00 - 10:00 Debaty

10:00 - 12:30 Debaty

13:00 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

185 À • Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe
w Unii Europejskiej

Oświadczenie Komisji

[2018/2619(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

195 • Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości
Europy

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską,
określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań
i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej
między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w
partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

62 ««« - Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie
o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Zalecenie: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do
połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między
Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

[2017/0223(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

157 ««« - Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami
rolnymi

Zalecenie: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami
rolnymi

[2017/0259(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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177 - Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych

Sprawozdanie: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

149 À«««I - Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 2030

Sprawozdanie: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 11/09/2017, głosowanie: 13/09/2017)

148 À«««I - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań
wynikających z porozumienia paryskiego

Sprawozdanie: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 13/06/2017, głosowanie: 14/06/2017)

181 À«««I - Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Sprawozdanie: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22
października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich
fundacji politycznych

[2017/0219(COD)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

34 À«««I - Charakterystyka energetyczna budynków

Sprawozdanie: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

45 À - Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska

Sprawozdanie: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

187 À - Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE

Sprawozdanie: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

167 À - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu

Projekty rezolucji

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy
Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Sprawozdanie: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Komisja Rozwoju

176 À - Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się

Sprawozdanie: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Komisja Rozwoju

159 À - Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

193 À • Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej,
uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2018/2642(RSP)]

214 • Sytuacja w Syrii

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2018/2673(RSP)]

210 À • Sytuacja w Rosji

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2018/2669(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej

194 • Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich
wydarzeń

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2018/2643(RSP)]

211 À • Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy
aresztowanych i zatrzymanych w Turcji

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2018/2670(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek



 
Wspólna debata - UE-Australia

 
Koniec wspólnej debaty
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38 À • Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd
śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego:
przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

[2017/2280(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

19 ««« • Umowa ramowa między UE a Australią

Zalecenie: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii
Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Australią, z drugiej

[2016/0367(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

21 • Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja)

Sprawozdanie: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej

[2017/2227(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

89 À • Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i
proporcjonalności

Sprawozdanie: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie
pomocniczości i proporcjonalności

[2017/2010(INI)]

Komisja Prawna
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