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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 - 12:30     Uroczyste posiedzenie

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 12:30 Uroczyste posiedzenie

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

11 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2722(RSP)]

26 • Wystąpienie Ołeha Sencowa, laureata nagrody im. Sacharowa

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)

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

Komisja Handlu Międzynarodowego

44 « - Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do
działań obronnych w ramach Unii

Sprawozdanie: Paul Tang (A9-0034/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych
zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

28 - Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Sprawozdanie w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej

29 - Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Sprawozdanie w sprawie powołania François-Rogera Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej



 

15:00 - 23:00     
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30 - Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Sprawozdanie w sprawie powołania Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej

31 - Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Sprawozdanie w sprawie powołania Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej

32 - Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdanie: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Sprawozdanie w sprawie powołania Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej

35 À - Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Projekty rezolucji

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Debata: 13/11/2019)

20 • Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury
budżetowej

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego

49 • Reakcja UE na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki: jak chronić obszary
miejskie w Europie i ich dziedzictwo kulturowe?

Oświadczenie Komisji

[2019/2932(RSP)]

48 À • Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze
publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”

Oświadczenie Komisji

[2019/2933(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w grudniu
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33 À • Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na
europejskie rolnictwo

Oświadczenie Komisji

[2019/2895(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

42 À • Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO

Oświadczenie Komisji

[2019/2918(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek
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