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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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08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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08:30 - 10:00 Debaty

10:00 - 12:20 Debaty

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

15:00 - 17:00 Debaty

17:00 - 18:00 GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)

18:00 - 24:00 Debaty (lub na zakończenie głosowania)

106 • Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2970(RSP)]

11 • Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat
przyszłości Europy

[2018/2748(RSP)]

61 - Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
za rok budżetowy 2016

Projekt decyzji

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Projekt rezolucji zgodnie z art. 108 ust. 6 z wnoskiem o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
zgodności z traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany
protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu
eurośródziemnomorskiego (rezolucja)

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie
zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim
dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

[2018/0256M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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28 ««« - Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu
eurośródziemnomorskiego

Zalecenie: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

104 ««« - Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem
dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje
taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

Zalecenie: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą
DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

83 À«««I - Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Sprawozdanie: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

89 À«««I - Europejski Fundusz Społeczny Plus

Sprawozdanie: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

88 À«««I - Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

Sprawozdanie: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

98 À«««I - Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa z Unii

Sprawozdanie: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

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

[2018/2153(INI)]

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



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w

czwartek)
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105 • Wszechstronne europejske badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej
przeszłości oraz upamietnianie jej

Debata na aktualny temat (art. 153a)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.

Sprawozdanie: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w
2017 r.

[2018/2103(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

86 « - Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami
promieniotwórczymi

Sprawozdanie: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program
likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

27 - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową

Sprawozdanie: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

85 À«««I - Ustanowienie Programu InvestEU

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

42 À« - Tymczasowy unijny dokument podróży

Sprawozdanie: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy
dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

52 À« - Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025

Sprawozdanie: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-
szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 uzupełniający program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii



 

18:00 - 24:00     Debaty (lub na zakończenie głosowania)
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29 À - Roczny raport EBC za rok 2017

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

22 À - Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018

Sprawozdanie: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

39 À - Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

Sprawozdanie: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

59 À - Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.

Sprawozdanie: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

31 À • Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

Sprawozdanie: Lara Comi (A8-0456/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

[2018/2056(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

46 À • Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku
Inwestycyjnego

Sprawozdanie: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego
Banku Inwestycyjnego

[2018/2161(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

W obecności prezesa EBI Wernera Hoyera

47 • Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.

Sprawozdanie: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w
2017 r.

[2018/2151(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

W obecności prezesa EBI Wernera Hoyera
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94 À«««I • Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie
praworządności w państwach członkowskich

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie
praworządności w państwach członkowskich

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

84 À«««I • Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

Sprawozdanie: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie
opodatkowania

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

92 À«««I • Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Sprawozdanie: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

48 « • Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej
Ignalina na Litwie

Sprawozdanie: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na
Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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