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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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15:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

7 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019
r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2711(RSP)]

18 • Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Oświadczenie Komisji

[2019/2835(RSP)]

W obecności prezesa EBI Wernera Hoyera

37 • Zapobieganie konfliktom interesów w UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2853(RSP)]

25 • Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie
sporu z Airbusem

Oświadczenie Komisji

[2019/2846(RSP)]

26 • Sytuacja w północnej Syrii

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

[2019/2847(RSP)]

17 • Sytuacja na Ukrainie

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

[2019/2834(RSP)]

33 • Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie

Oświadczenie Komisji

[2019/2849(RSP)]

36 À • Walka z rakiem

Oświadczenie Komisji

[2019/2852(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji
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2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
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