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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 - 24:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

39 À • Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i
unikania opodatkowania

Sprawozdanie: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i
unikania opodatkowania

[2018/2121(INI)]

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i
Unikania Opodatkowania

117 À • Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Pytanie ustne

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

[2018/2965(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

140 À«««I • Zniesienie sezonowych zmian czasu

Sprawozdanie: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

[2018/0332(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

42 À«««I • Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej (wersja przekształcona)

[2016/0380(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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14 À«««I • Rynek wewnętrzny energii elektrycznej

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja
przekształcona)

[2016/0379(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

26 À«««I • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Sprawozdanie: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

[2016/0378(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

43 À«««I • Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej

Sprawozdanie: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii
elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

[2016/0377(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

107 «««I • Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

Sprawozdanie: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów
konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE

[2018/0089(COD)]

Komisja Prawna

169 À • Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”

Oświadczenie Komisji

[2019/2670(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

133 À«««I • Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych
parametrów

Sprawozdanie: Michał Boni (A8-0086/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych
zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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