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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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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

77 À«««I • Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka
związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym i repozytoria transakcji

Sprawozdanie: Werner Langen (A8-0181/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku
rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania,
technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez
kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także
wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

30 À«««I • Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa
Lotniczego Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

[COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

42 À«««I • Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy

Sprawozdanie: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe
pojazdy ciężkie

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

11 À • Modernizacja edukacji w UE

Sprawozdanie: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE

[2017/2224(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji
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33 À • Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora
akwakultury

Sprawozdanie: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do zrównoważonego i konkurencyjnego
europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość

[2017/2118(INI)]

Komisja Rybołówstwa

67 • Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii
Europejskiej

[2017/2120(INI)]

Komisja Rybołówstwa

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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