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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 nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 135 Regulaminu PE)

 

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

83 • Zwalczanie korupcji

Pytanie ustne

Ingeborg Gräßle (O-000021/2018 - B8-0024/2018)
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja
Walka z korupcją

[2018/2735(RSP)]

96 À • Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha
Sencowa

Wspólna rezolucja B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018,
B8-0291/2018, B8-0296/2018

[2018/2754(RSP)]

97 À • Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa
Nabila Radżaba

Wspólna rezolucja B8-0280/2018, B8-0280/2018, Wspólna rezolucja B8-0281/2018,
B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018,
B8-0287/2018

[2018/2755(RSP)]

98 À • Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja
dzieci

Wspólna rezolucja B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018,
B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

[2018/2756(RSP)]

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

10 - Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

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

[2017/2255(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji
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36 À«««I - Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

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

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

87 À«««I - Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

Sprawozdanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu
drogowego rzeczy

[COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

104 «««I - Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców
w sektorze transportu drogowego

Sprawozdanie: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

103 «««I - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących
maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz
dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do
określania położenia za pomocą tachografów

Sprawozdanie: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

102 «««I - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania
ich do zmian w sektorze

Sprawozdanie: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

90 À - Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane
(UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w
Morzu Północnym

B8-0299/2018

[2018/2614(DEA)]

80 À - Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018,
B8-0279/2018, B8-0285/2018

[2018/2741(RSP)]

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

Projekt rezolucji

B8-0274/2018

[2018/2634(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
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64 À - Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r.

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.

[2017/2273(INI)]

Komisja Prawna

100 • O-000014/2018

B8-0028/2018
[2018/2721(RSP)]
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