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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     

 

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

1 1Wtorek 13 listopada 2018 r.

630.251/OJ 630.251/OJ

09:00 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 17:30 Debaty

17:30 - 23:00 Debaty

25 À • Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027
– stanowisko Parlamentu  z myślą o osiągnięciu porozumienia

Sprawozdanie śródokresowe: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski,
Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 –
stanowisko Parlamentu  z myślą o osiągnięciu porozumienia

[2018/0166R(APP)]

Komisja Budżetowa

Głosowanie odbędzie się w środę

32 - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

Sprawozdanie: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Komisja Budżetowa

22 - Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji

Sprawozdanie: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Komisja Rozwoju

14 À«««I - Efektywność energetyczna

Sprawozdanie: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[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)

[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)



 

15:00 - 17:30     

 

17:30 - 23:00     
 
Wspólna debata - Układy o stowarzyszeniu UE z Gruzją i Mołdawią
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16 À«««I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

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

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

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

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

40 À«««I - Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych
zasobów

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

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

Komisja Rybołówstwa

39 À - Praworządność w Rumunii

Projekt rezolucji

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Debata: 03/10/2018)

35 À - Normy minimalne dla mniejszości w UE

Sprawozdanie: József Nagy (A8-0353/2018)

[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)

[2018/2083(INI)]

Komisja Rozwoju

67 • Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy

[2018/2733(RSP)]

57 À • Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

Sprawozdanie: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

[2017/2282(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

58 À • Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

Sprawozdanie: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

[2017/2281(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych



Koniec wspólnej debaty
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13 • Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB

Sprawozdanie: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr
2008/944/WPZiB

[2018/2157(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

38 À«««I • Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz
zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień
w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego
funkcjonowania rynku wewnętrznego

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

76 • Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych

Oświadczenie Komisji

[2018/2923(RSP)]

75 • Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie
migracji

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2924(RSP)]

12 À • Wizy humanitarne

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych

[2017/2270(INL)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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