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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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Koniec wspólnej debaty
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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

51 À • Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2930(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

10 À • Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)

Pytania ustne

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

[2019/2712(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

18 À • Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania
przemocy ze względu na płeć

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2855(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

17 ««« • Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa
drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o
stowarzyszeniu między UE a Ukrainą

Zalecenie: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii,
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje
handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego
przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Ukrainą, z drugiej strony

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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50 • Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację
w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy

Oświadczenie Komisji

[2019/2931(RSP)]

58 À • Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i
śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których
doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2938(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)


	Poniedziałek 25 listopada 2019 r.
	17:00 - 23:00     
	Wspólna debata - Zmiana klimatu



