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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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Wspólna debata - Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 

 
Koniec wspólnej debaty
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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

14 À«««I • Efektywność energetyczna

Sprawozdanie: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(Debata: 15/01/2018, głosowanie: 17/01/2018)

15 À«««I • Zarządzanie unią energetyczną

Sprawozdanie: Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego
dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE,
rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę
2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę
2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz
uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(Debata: 15/01/2018, głosowanie: 17/01/2018)

16 À«««I • Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Sprawozdanie: José Blanco López (A8-0392/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych (wersja przekształcona)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(Debata: 15/01/2018, głosowanie: 17/01/2018)



 

Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
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40 À«««I • Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i
połowów tych zasobów

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i
połowów tych zasobów

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Komisja Rybołówstwa

84 • Powodzie w Europie

Oświadczenie Komisji

[2018/2928(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

35 À • Normy minimalne dla mniejszości w UE

Sprawozdanie: József Nagy (A8-0353/2018)

Sprawozdanie w sprawie minimalnych standardów dla mniejszości w UE

[2018/2036(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

23 À • Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii

Sprawozdanie: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za
pomocą technologii

[2018/2083(INI)]

Komisja Rozwoju

22 • Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji

Sprawozdanie: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Sprawozdanie w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji

[2018/2081(INI)]

Komisja Rozwoju

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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