
13/06/18 623.587/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2014 2019

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Środa 13 czerwca 2018 r.



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

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

15:00 - 23:00 Debaty

94 • Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2753(RSP)]

84 • Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy

[2018/2728(RSP)]

86 ««« - Skład Parlamentu Europejskiego

Zalecenie: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego

[00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

68 «««I - Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

[COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)]

Komisja Prawna

59 ««« - Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata
2014-2020

Zalecenie: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

Zalecenie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej,
Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na
rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, na lata 2014–2020

[09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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58 ««« - Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na
lata 2014-2020

Zalecenie: Claude Moraes (A8-0195/2018)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy
między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących
instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

[06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

91 « - Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen
dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0192/2018)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w
Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

[15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

57 - Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym

Sprawozdanie: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

[2017/2211(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

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

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

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

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

Sprawozdanie: Charles Tannock (A8-0158/2018)

[2018/2018(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 108

20 À - Stosunki UE-NATO

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

[2017/2276(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

19 À - Cyberobrona

Sprawozdanie: Urmas Paet (A8-0189/2018)

[2018/2004(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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99 • Niezawisłość sądownictwa w Polsce

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2761(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

101 • Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2768(RSP)]

36 À«««I • Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji
dotyczących zawodów

[COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

50 À • Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE

Pytania ustne

Linda McAvan (O-000043/2018 - B8-0025/2018)
Komisja Rozwoju
Rada
Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Linda McAvan (O-000044/2018 - B8-0026/2018)
Komisja Rozwoju
Komisja
Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

[2018/2634(RSP)]

82 • Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii
integracji Romów

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2743(RSP)]

63 • Poprawa jakości nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji
językowych w UE

Pytania ustne

Cecilia Wikström (O-000055/2018 - B8-0029/2018)
Komisja Petycji
Rada
Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE

Cecilia Wikström (O-000056/2018 - B8-0030/2018)
Komisja Petycji
Komisja
Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE

[2018/2707(RSP)]

92 • Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa

Oświadczenie Komisji

[2018/2750(RSP)]
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10 • Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

Sprawozdanie: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Sprawozdanie w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury

[2017/2255(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji


	Środa 13 czerwca 2018 r.
	09:00 - 10:00     
	10:00 - 12:30     
	12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
	15:00 - 23:00     


