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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 Debaty

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE

15:00 - 21:00 Debaty

31 • Przygotowania do Szczytu na rzecz Działań Klimatycznych i do Szczytu dotyczącego
Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku

Oświadczenie Komisji

[2019/2809(RSP)]

26 « • Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine
Lagarde

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego
Banku Centralnego

[2019/0810(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

26 « - Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

13 « - Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania
wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

[2019/0903(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

14 À« - Uruchomienie w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych
rejestracyjnych pojazdów

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej
wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

[2019/0806(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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32 À • Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych
państw członkowskich i Unii Europejskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2810(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej

33 • Pożary w dżungli amazońskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2811(RSP)]

34 • Stan bezpieczeństwa w Burkina Faso

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2812(RSP)]

35 • Sytuacja polityczna i wdrażanie procesu pokojowego w Kolumbii

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2813(RSP)]

36 • Sytuacja w Kaszmirze

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2815(RSP)]
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