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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

74 À«««I • Ocena technologii medycznych

Sprawozdanie: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

Głosowanie odbędzie się w środę

69 • Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w
Czeczenii

Pytanie ustne

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Komisja
Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii

[2018/2851(RSP)]

84 À • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy
ubezpieczeniowe

Oświadczenie Komisji

[2018/2689(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

37 À • Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do
przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego

Pytanie ustne

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z
pominięciem pośrednictwa bankowego

[2017/2772(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

86 À • Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

Oświadczenie Komisji

[2018/2720(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę
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2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)


	Poniedziałek 1 października 2018 r.
	17:00 - 23:00     


