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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



Środa 3 października 2018 r.

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 10:00 Debaty

10:00 - 12:30 Debaty

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

68 À • Praworządność w Rumunii

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2844(RSP)]

Głosowanie odbędzie się na pierwszej sesji listopadowej

19 • Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Komisja Gospodarcza i Monetarna

62 « - Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego
mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania

Sprawozdanie: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego odyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania
fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług
podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

63 « - Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości
rejestru elektronicznego

Sprawozdanie: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do
zawartości rejestru elektronicznego

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

74 À«««I - Ocena technologii medycznych

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

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności



 

15:00 - 23:00     
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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

11 À« - Stawki podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Komisja Gospodarcza i Monetarna

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

Projekt rezolucji

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

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

Projekt rezolucji

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Dochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli

Debata na aktualny temat (art. 153a)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach
Karnych (Eurojust)

Sprawozdanie: Axel Voss (A8-0320/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości
w Sprawach Karnych (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

30 À«««I • Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Sprawozdanie: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych



3 3Środa 3 października 2018 r.

628.017/OJ 628.017/OJ

28 À«««I • Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

78 • Ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2860(RSP)]

72 • Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie
władz lokalnych i regionalnych

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2854(RSP)]

85 À • Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE

Oświadczenie Komisji

[2018/2747(RSP)]
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