
04/07/18 624.394/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2014 2019

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Środa 4 lipca 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 - 11:30 Debaty

11:30 - 12:00 GŁOSOWANIE

12:00 - 12:30 Uroczyste posiedzenie

12:30 - 14:00 Kontynuowanie głosowania, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

97 • Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Program wspierania reform strukturalnych:  pula środków finansowych i cel ogólny

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu
wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

85 ««« - Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

Zalecenie: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

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

Zalecenie: László Tőkés (A8-0177/2018)

[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)

[2017/2269(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

87 ««« - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem

Zalecenie: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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88 - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja)

Sprawozdanie: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie
zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z
jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony

[2010/0310M(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

91 ««« - Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z
przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE)

Zalecenie: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki
Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

102 À«««I - Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku
Centralnego

Sprawozdanie: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22
Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Spraw Konstytucyjnych

61 À« - Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe

Sprawozdanie: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w
odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Komisja Transportu i Turystyki

26 À - Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok
budżetowy 2017

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu
ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Komisja Budżetowa

93 À - Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu
Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3
do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018, sekcja 3 - Komisja: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla
Uchodźców w Turcji

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Komisja Budżetowa
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117 À - Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami
inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu

Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

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

Sprawozdanie: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

32 À - Definicja MŚP

Projekty rezolucji

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej
Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie
negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem

[2017/2056(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

100 À«««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

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)

[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)

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

Komisja Transportu i Turystyki

50 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej
wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania
(Europol) i właściwymi organami w Jordanii w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2060(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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51 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji dotyczącej wymiany danych
osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi
organami w Turcji w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2061(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

52 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Państwem Izrael dotyczącej wymiany danych
osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi
organami w Izraelu w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2062(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

53 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych
między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w
Tunezji w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2063(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

54 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej wymiany danych
osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi
organami w Maroku w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2064(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

55 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Libańską dotyczącej wymiany danych
osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi
organami w Libanie w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2065(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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56 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącej wymiany
danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i
właściwymi organami w Egipcie w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

[2018/2066(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

57 À - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych
osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną
dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów
Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Algierii w celu zwalczania poważnej przestępczości i
terroryzmu

[2018/2067(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

105 • Wystąpienie João Manuela Gonçalvesa Lourenço, prezydenta Republiki Angoli

68 • Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji

Oświadczenie przewodniczącego Eurogrupy

[2018/2740(RSP)]

104 • Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti,
Romów i praw mniejszości w UE

Debata na aktualny temat (art. 153a)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz
zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014,
(UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych



 
Koniec wspólnej debaty

6 6Środa 4 lipca 2018 r.

624.394/OJ 624.394/OJ

22 À«««I • Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS):
zadania Europolu

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu
ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

25 À • Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych

Sprawozdanie: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych

[2018/2024(BUD)]

Komisja Budżetowa

14 À«««I • Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Sprawozdanie: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)
nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr
1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i
(UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

65 À • Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

Oświadczenie Komisji

[2018/2645(RSP)]

27 À • Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE

Pytanie ustne

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Komisja Petycji
Rada
Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Komisja Petycji
Komisja
Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku

[2018/2646(RSP)]
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