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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

23 À«««I • Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

Sprawozdanie: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu
wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

37 À«««I • Zintegrowane statystyki rolne

Sprawozdanie: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia
(WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 À • Łamanie praw rdzennej ludności na świecie

Sprawozdanie: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Łamanie praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowy wykup gruntów rolnych

[2017/2206(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

12 À • W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i
przymusowego małżeństwa

Sprawozdanie: Charles Goerens (A8-0187/2018)

W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego
małżeństwa - następne kroki

[2017/2275(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Głosowanie odbędzie się w środę

17 À • Dyplomacja klimatyczna

Sprawozdanie: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Sprawozdanie w sprawie dyplomacji klimatycznej

[2017/2272(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności
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20 À • 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Sprawozdanie: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Sprawozdanie na temat zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 73. sesji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

[2018/2040(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 113
Głosowanie odbędzie się w czwartek

38 • Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii

Sprawozdanie: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Sprawozdanie w sprawie roli miast w ramach instytucjonalnych Unii

[2017/2037(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

60 • Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności
intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej

Sprawozdanie: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Sprawozdanie w sprawie drukowania przestrzennego – wyzwania w dziedzinach
praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej

[2017/2007(INI)]

Komisja Prawna

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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