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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 - 11:20 Debaty

11:30 - 12:00 Uroczyste posiedzenie

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

15:00 - 23:00 Debaty

23 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2771(RSP)]

64 • Przemówienie prezydenta Czarnogóry Mila Đukanovića

76 - Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

[2018/2069(IMM)]

Komisja Prawna

59 «««I - Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Komisja Prawna

31 ««« - Umowa o współpracy naukowo-technicznej określająca warunki uczestnictwa Królestwa
Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego
(PRIMA)

Zalecenie: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy
naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki
uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza
Śródziemnego (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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75 ««« - Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą

Zalecenie: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie
lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą,
z drugiej strony

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Komisja Transportu i Turystyki

73 « - Włączenie włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego
Unii

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE
i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora
Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

56 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2018/001 NL/Financial
service activities – Niderlandy

Sprawozdanie: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Niderlandów -
EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Komisja Budżetowa

17 À«««I - Świadczenie audiowizualnych usług medialnych

Sprawozdanie: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę
sytuacji na rynku

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

57 À - Projekt budżetu korygującego nr 5 /2018 r.:  Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej i zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Stanowisko Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
(ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji
Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Komisja Budżetowa
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48 À • Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych
w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka

Pytania ustne

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Komisja Rozwoju
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Spraw Zagranicznych
Rada
Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych i innych
przedsiębiorstw o cechach transgranicznych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Komisja Rozwoju
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Spraw Zagranicznych
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa
VP/HR - Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji
transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Komisja Rozwoju
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja
Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji
transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka

[2018/2763(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

70 • Wsparcie unijne dla UNRWA po wycofaniu wsparcia finansowego dla UNRWA
przez USA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Sytuacja w Jemenie

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

[2018/2853(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

66 À«««I • Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów
użytkowych

Sprawozdanie: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności
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15 « • Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od
wartości dodanej

Sprawozdanie: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacjaii uproszczenia niektórych
przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego
systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

11 À« • Stawki podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

89 À • Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2869(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji październikowej.

47 • Pozbawienie prawa do głosowania w UE

Pytania ustne

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Komisja Petycji
Rada
Pozbawienie prawa do głosowania w UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Komisja Petycji
Komisja
Pozbawienie prawa do głosowania w UE

[2018/2767(RSP)]


	Wtorek 2 października 2018 r.
	09:00 - 11:20     
	11:30 - 12:00     Uroczyste posiedzenie
	12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
	15:00 - 23:00     
	Wspólna debata - Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej



