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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

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

15:00 - 23:00 Debaty

30 • Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2592(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

29 • Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na
Madagaskarze (ASECNA)

Zalecenie: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy
między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)
dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych
służb w zakresie kompetencji ASECNA

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

46 ««« - Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki

Zalecenie: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i
technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

24 « - Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali

Sprawozdanie: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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48 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009
FR/Air France

Sprawozdanie: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air
France

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Komisja Budżetowa

38 - Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii

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

[2017/2037(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

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

Sprawozdanie: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Komisja Prawna

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

Sprawozdanie: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[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)

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

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

47 À«««I - Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie

Sprawozdanie: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania
Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

11 « - Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej
w dziedzinie podatku od wartości dodanej

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

19 À - Łamanie praw rdzennej ludności na świecie

Sprawozdanie: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych



 

15:00 - 23:00     

 
Wspólna debata - Pakiet mobilności

 
Koniec wspólnej debaty
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17 À - Dyplomacja klimatyczna

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

[2017/2272(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

28 • Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

Sprawozdanie: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do
wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady
w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

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

Komisja Transportu i Turystyki

99 À«««I • Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne
przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia
za pomocą tachografów

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

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (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 rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w
odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

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

Komisja Transportu i Turystyki

98 À«««I • Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego

Sprawozdanie: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i
rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze

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

Komisja Transportu i Turystyki



 
Wspólna debata - Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Republiką Armenii

 
Koniec wspólnej debaty
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94 À • Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach

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

[2018/2770(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

90 • Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2742(RSP)]

95 À • Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji
pomocy humanitarnej

Pytanie ustne

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej

[2018/2769(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

32 À • Definicja MŚP

Pytanie ustne

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Definicja MŚP

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią

Zalecenie: László Tőkés (A8-0177/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii
Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

18 À • Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja)

Sprawozdanie: László Tőkés (A8-0179/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy
o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

[2017/2269(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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