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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 - 12:20 Debaty

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

24 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2590(RSP)]

72 • Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej

Pytanie ustne

Roberto Gualtieri (O-000047/2018 - B8-0027/2018)
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja
Pakiet UGW opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r.

[2018/2724(RSP)]

67 - Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

[2017/2120(INI)]

Komisja Rybołówstwa

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)

[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)

[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)

[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)

[2017/2224(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji



 

15:00 - 23:00     
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33 À - Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury

Sprawozdanie: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

[2017/2118(INI)]

Komisja Rybołówstwa

79 • Porozumienie jądrowe z Iranem

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

[2018/2715(RSP)]

18 À • Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile

Sprawozdanie: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz
wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o
stowarzyszeniu UE–Chile

[2018/2018(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 108

93 • Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na
świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

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

[2018/2751(RSP)]

80 À • Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej

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

[2018/2741(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

20 À • Stosunki UE-NATO

Sprawozdanie: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-NATO

[2017/2276(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

61 À«««I • Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

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

[COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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19 À • Cyberobrona

Sprawozdanie: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Sprawozdanie w sprawie cyberobrony

[2018/2004(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

57 • Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym

Sprawozdanie: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym

[2017/2211(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego
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