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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
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09:00 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 16:00 Debaty

86 À«««I • Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

Sprawozdanie: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

85 À«««I • „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Sprawozdanie: Milan Zver (A8-0111/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

94 À«««I • Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Sprawozdanie: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

132 À«««I - Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)

Sprawozdanie: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

(Głosowanie: 13/09/2018)

144 «««I - Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

Sprawozdanie: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 22/10/2018, głosowanie: 23/10/2018)
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96 À«««I - Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność
restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia

Sprawozdanie: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Komisja Prawna

25 À«««I - Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do
niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

Sprawozdanie: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Komisja Prawna

86 À«««I - Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

Sprawozdanie: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

85 À«««I - „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Sprawozdanie: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Komisja Kultury i Edukacji

94 À«««I - Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Sprawozdanie: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

105 À - Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski

Sprawozdanie: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Komisja Budżetowa

151 À - Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019,
B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Debata: 12/03/2019)

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

Projekty rezolucji

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”

Projekty rezolucji

B8-0222/2019, Wspólna rezolucja B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
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20 À - Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju

Sprawozdanie: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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