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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 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 16:00  Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

174 À • Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony

Sprawozdanie: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu
ochrony

[2016/2329(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

158 À • Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania

Pytanie ustne

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja
Wdrażanie procesu bolońskiego - stan obecny i przyszłe działania

[2018/2571(RSP)]

205 À • Białoruś

Wspólna rezolucja B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018,
B8-0201/2018, B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipiny

Wspólna rezolucja B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018,
B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Sytuacja w Strefie Gazy

Wspólna rezolucja B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018,
B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

201 « - Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki
podstawowej

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej
stawki podstawowej

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

41 À«««I - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

Sprawozdanie: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

15 À«««I - Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

Sprawozdanie: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

(Debata: 04/04/2017, głosowanie: 04/04/2017)

14 À«««I - Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

Sprawozdanie: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

202 À« - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

Sprawozdanie: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki
zatrudnienia państw członkowskich

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

183 À - Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski

Sprawozdanie: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy
2019

[2018/2001(BUD)]

Komisja Budżetowa
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217 «««I - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej
statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów
prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10
aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

190 À - Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i
Martiny Kušnírovej

Projekty rezolucji

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Debata: 14/03/2018)

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

Projekty rezolucji

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

73 À - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

Sprawozdanie: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

156 À - Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie

Projekty rezolucji

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony

Sprawozdanie: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia



 

15:00 - 16:00      Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
 

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
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158 À - Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania

Projekty rezolucji

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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