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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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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

43 À • Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

Sprawozdanie: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Sprawozdanie w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie
pestycydów do obrotu

[2018/2153(INI)]

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie
Pestycydów do Obrotu

Głosowanie odbędzie się w środę

56 À«««I • Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego
rzeczy

Sprawozdanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów
najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

[2017/0113(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

19 À • Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim

Sprawozdanie: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim

[2018/2162(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

20 À • Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i
Rozwoju Energii Termojądrowej

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz
Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

[2018/2222(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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35 À • Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego

Sprawozdanie: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy
sektora publicznego

[2018/2086(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

15 À • Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności
religii i przekonań poza UE

Sprawozdanie: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds.
promowania wolności religii i przekonań poza UE

[2018/2155(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

32 À • Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE

Sprawozdanie: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej
w UE

[2018/2095(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

26 • Jazda autonomiczna w transporcie europejskim

Sprawozdanie: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim

[2018/2089(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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