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Procedury - Legenda
O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w
następującej kolejności:
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

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

1

Poniedziałek 28 maja 2018 r.

1

Poniedziałek 28 maja 2018 r.
17:00 - 23:00

Debaty

17:00 - 23:00
1

• Wznowienie sesji i porządek prac

40

• Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności
Oświadczenie Komisji
[2018/2601(RSP)]

42

À «««I

• Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów
eksploatujących te stada
Sprawozdanie: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w
Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Komisja Rybołówstwa
(Debata: 13/09/2017, głosowanie: 14/09/2017)
Wspólna debata - Unijny sektor rybołówstwa

27

73

• Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa
Sprawozdanie: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze
rybołówstwa
[2017/2119(INI)]
Komisja Rybołówstwa
À

• Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
Sprawozdanie: Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności
produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
[2017/2129(INI)]
Komisja Rybołówstwa
Głosowanie odbędzie się w środę
Koniec wspólnej debaty
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À

• Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa
Sprawozdanie: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa
[2018/2037(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Głosowanie odbędzie się w środę

14

89

2

• Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
Sprawozdanie: Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po
reformie z 2013 r.
[2017/2088(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
À

• Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
Oświadczenie Komisji
[2018/2718(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:

20

À

• Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie
lepszego stanowienia prawa
Sprawozdanie: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
[2016/2018(INI)]
Komisja Prawna
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Głosowanie odbędzie się w środę

12

À

• Zrównoważone finanse
Sprawozdanie: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów
[2018/2007(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

10

À

• Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Sprawozdanie: Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017
r.
[2018/2009(INI)]
Komisja Prawna

2
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• Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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