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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

73 • Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich

Oświadczenie Komisji

[2018/2647(RSP)]

106 À • Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza
w Kiszyniowie

Wspólna rezolucja B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018,
B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

Wspólna rezolucja B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018,
B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

Wspólna rezolucja B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018,
B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Sprawozdanie: Axel Voss (A8-0245/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Komisja Prawna

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
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115 «««I - Europejska inicjatywa obywatelska

Sprawozdanie: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie
europejskiej inicjatywy obywatelskiej

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

103 « - Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Sprawozdanie: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji
zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0322/2017)

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

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0323/2017)

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

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

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

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

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

96 À«««I - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Sprawozdanie: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Sprawozdanie: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Komisja Budżetowa

20 À - 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Sprawozdanie: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 113



 

15:00 - 16:00
 

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
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94 À - Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018,
B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE

Projekty rezolucji

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu przedsiębiorstw społecznych i
przedsiębiorstw gospodarki solidarnej

[2016/2237(INL)]

Komisja Prawna

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]
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