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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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Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 135 Regulaminu PE)
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09:00 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 16:00 Debaty

34 À • Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci

Sprawozdanie: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Sprawozdanie w sprawie usług opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie
równouprawnienia płci

[2018/2077(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

47 À • Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

Pytanie ustne

Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle
Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn (O-000088/2018 - B8-0417/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

[2018/2774(RSP)]

81 À • Wietnam, w szczególności sytuacja więźniów politycznych

Wspólna rezolucja B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018,
B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

[2018/2925(RSP)]

82 À • Sytuacja praw człowieka na Kubie

Wspólna rezolucja B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018,
B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

[2018/2926(RSP)]

83 À • Sytuacja praw człowieka w Bangladeszu

Wspólna rezolucja B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018,
B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

[2018/2927(RSP)]
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9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

87 «««I - Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

56 À«««I - Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

Sprawozdanie: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

62 À«««I - Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0336/2018)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

34 À - Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci

Sprawozdanie: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

47 À - Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

Projekt rezolucji

B8-0514/2018

[2018/2774(RSP)]

51 À • Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach
transgranicznych w sprawach rodzinnych

Oświadczenie Komisji

[2018/2856(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
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