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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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10:00 - 11:00     
 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)

 

11:00 - 13:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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10:00 - 11:00 Debaty

11:00 - 13:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

28 À • Sytuacja w Hongkongu

Wspólna rezolucja B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019,
B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Sytuacja na granicy USA–Meksyk

Wspólna rezolucja B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019,
B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i
ukraińskich więźniów politycznych

Wspólna rezolucja B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019,
B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(RSP)]

9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

26 À - Sytuacja w Wenezueli

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019,
B9-0010/2019, B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]
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