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Procedury - Legenda
O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w
następującej kolejności:
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

À = Terminy ´ = Terminy, jeżeli wymagane 6 = Teksty dotychczas nieprzyjęte, ewentualnie terminy

Spis treści

Spis treści
Środa 29 listopada 2017 r.
15:00 - 23:00
Wznowienie sesji i porządek prac
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 - Sprawozdanie: Siegfried Mureşan, Richard
Ashworth (A8-0359/2017)
Decyzja przyjęta w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r. - Oświadczenie Komisji
Zabójcze powodzie w rejonie Attyki i pomoc humanitarna w czasie klęski żywiołowej - Oświadczenie
Komisji
Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 - Sprawozdanie: Peter Simon
(A8-0255/2017)
Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju - Sprawozdanie: Arnaud
Danjean (A8-0261/2017)
Sytuacja w Jemenie - Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Negocjacje w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów
inwestycyjnych - Pytanie ustne (O-000084/2017 - B8-0611/2017)
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

Czwartek 30 listopada 2017 r.
09:00 - 11:20
Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym - Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)
Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności - Sprawozdanie: Helga Stevens
(A8-0339/2017)
11:30 - 13:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. - Sprawozdanie: Jens Geier
(A8-0372/2017)
Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania
zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i
grzywny) - Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0379/2017)
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu
ogólnego Unii na rok 2018 - Sprawozdanie: Inese Vaidere (A8-0371/2017)
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i
zagrożeniami dla bezpieczeństwa - Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr
EGF/2017/003 GR/Attica retail - Sprawozdanie: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego
przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail - Sprawozdanie: Răzvan Popa (A8-0366/2017)
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 - Sprawozdanie: Siegfried Mureşan, Richard
Ashworth (A8-0359/2017)
Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes - Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0363/2017)
Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na rzecz
wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” - Sprawozdanie: Iskra Mihaylova
(A8-0358/2017)
Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu,
określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji
w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) - Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)
Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) - Zalecenie: Sofia
Sakorafa (A8-0354/2017)
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Spis treści

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem
Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) - Zalecenie: Sofia Sakorafa
(A8-0355/2017)
Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granicę - Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)
Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)
Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia
dziecka za granicę - Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)
Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)
Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 - Sprawozdanie: Peter Simon
(A8-0255/2017)
Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju - Sprawozdanie: Arnaud
Danjean (A8-0261/2017)
Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym - Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)
Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na
odległość - Sprawozdanie: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)
Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)
Sytuacja w Jemenie - Projekty rezolucji
Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności - Sprawozdanie: Helga Stevens
(A8-0339/2017)

Czas wystąpień - art. 162 Regulaminu

Terminy
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1

Środa 29 listopada 2017 r.

1

Środa 29 listopada 2017 r.
15:00 - 23:00

Debaty

15:00 - 23:00
1

• Wznowienie sesji i porządek prac

36

• Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
Sprawozdanie: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017)
Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury
budżetowej
[11815/2017 - C8-0313/2017 - - 14587/2017 - C8-0416/2017 - 2017/2044(BUD)]
Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego

7

• Decyzja przyjęta w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r.
Oświadczenie Komisji
[2017/2856(RSP)]

43

• Zabójcze powodzie w rejonie Attyki i pomoc humanitarna w czasie klęski żywiołowej
Oświadczenie Komisji
[2017/2992(RSP)]

22

À «««I

• Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9
Sprawozdanie: Peter Simon (A8-0255/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika
dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy
własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka
rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie
sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
648/2012
[COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

18

À «««I

• Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju
Sprawozdanie: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014
z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do
stabilności i pokoju
[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
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2

33

Środa 29 listopada 2017 r.

À

38

2

• Sytuacja w Jemenie
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2849(RSP)]
• Negocjacje w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał
rozstrzygania sporów inwestycyjnych
Pytanie ustne
Bernd Lange (O-000084/2017 - B8-0611/2017)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Negocjacje w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów
inwestycyjnych

[2017/2924(RSP)]
2

614.424/OJ

• Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

614.424/OJ

3

Czwartek 30 listopada 2017 r.

3

Czwartek 30 listopada 2017 r.
09:00 - 11:20
11:30 - 13:30

Debaty
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

09:00 - 11:20
37

À «««I

• Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w
postępowaniu upadłościowym
Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w
odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w
hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym
[COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

19

À

• Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności
Sprawozdanie: Helga Stevens (A8-0339/2017)
Sprawozdanie z wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności
[2017/2127(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

11:30 - 13:30
42

24

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
- Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0372/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia
marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
[COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)]
Komisja Budżetowa

À

614.424/OJ

- Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na
zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją
dochodów (zasoby własne i grzywny)
Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0379/2017)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2017 Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania
zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i
grzywny)
[14275/2017 - C8-0417/2017 - 2017/2217(BUD)]
Komisja Budżetowa

614.424/OJ

4

Czwartek 30 listopada 2017 r.

25

6

4

- Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach
budżetu ogólnego Unii na rok 2018
Sprawozdanie: Inese Vaidere (A8-0371/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu
ogólnego Unii na rok 2018
[COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)]
Komisja Budżetowa
À

- Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i
zagrożeniami dla bezpieczeństwa
Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i
zagrożeniami dla bezpieczeństwa
[COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)]
Komisja Budżetowa

26

- Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji
nr EGF/2017/003 GR/Attica retail
Sprawozdanie: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr
EGF/2017/003 GR/Attica retail
[COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)]
Komisja Budżetowa

27

- Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku
złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail
Sprawozdanie: Răzvan Popa (A8-0366/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczacego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego
przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail
[COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)]
Komisja Budżetowa

36

- Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
Sprawozdanie: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017)
[11815/2017 - C8-0313/2017 - - 14587/2017 - C8-0416/2017 - 2017/2044(BUD)]
Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego

44

- Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes
Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0363/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Any Gomes
[2017/2096(IMM)]
Komisja Prawna

614.424/OJ
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5

Czwartek 30 listopada 2017 r.

5

23

«««I

- Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna”
Sprawozdanie: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i
na cel „Europejska współpraca terytorialna”
[COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego

14

«««

- Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu,
określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań
i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)
Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej
między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej
Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)
[11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

15

«««

- Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)
Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej
między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa
Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie
Morza Śródziemnego (PRIMA)
[11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

17

«««

- Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem
Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)
Zalecenie: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej
między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa
Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza
Śródziemnego (PRIMA)
[11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

30

«

- Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Rumunię do wyrażenia zgody,
w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r.
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)]
Komisja Prawna

614.424/OJ

614.424/OJ
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31

«

- Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do
wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru
do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)]
Komisja Prawna

29

«

- Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Królestwo Niderlandów,
Portugalię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie San Marino do
Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)]
Komisja Prawna

28

«

- Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Luksemburg i Rumunię do
wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do
Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)]
Komisja Prawna

22

À «««I

- Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9
Sprawozdanie: Peter Simon (A8-0255/2017)
[COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

18

À «««I

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju
Sprawozdanie: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)
[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych

37

À «««I

- Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym
Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)
[COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

4

À«

- Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów
na odległość
Sprawozdanie: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i
dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości
dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
[COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

614.424/OJ

614.424/OJ
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À«

- Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej
Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady
(UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od
wartości dodanej
[COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

33

À

- Sytuacja w Jemenie
Projekty rezolucji
Wspólna rezolucja B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017,
B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017
[2017/2849(RSP)]

19

À

- Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności
Sprawozdanie: Helga Stevens (A8-0339/2017)
[2017/2127(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

614.424/OJ

614.424/OJ

8

8

Czas wystąpień - art. 162 Regulaminu
Terminy

614.424/OJ

614.424/OJ

9

Czas wystąpień - art. 162 Regulaminu

9

Czas wystąpień - art. 162 Regulaminu

Środa 29 listopada 2017 r.
15:00 - 23:00

Rada (łącznie z odpowiedziami)
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z
odpowiedziami)
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)
Przewodniczący Komisji Budżetowej
Sprawozdawcy ds. budżetu (2 x 3')
Sprawozdawcy (2 x 6')
Sprawozdawca komisji opiniodawczej
Autor (komisja)
Procedura pytań z sali (7 x 5')
Posłowie

:5'
:10'
:40'
:6'
:6'
:12'
:1'
:5'
:35'
:195'

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6' 30

Czwartek 30 listopada 2017 r.
09:00 - 11:20

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)
Sprawozdawcy (2 x 6')
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (4 x 1')
Procedura pytań z sali (2 x 5')
Posłowie

:10'
:12'
:4'
:10'
:75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

614.424/OJ

614.424/OJ

10

Terminy

10

Terminy

Środa 29 listopada 2017 r.
22 À

•
-

18 À

•
-

33 À

•
-

Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 - Sprawozdanie: Peter Simon
(A8-0255/2017)
Poprawki; odrzucenie
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju - Sprawozdanie: Arnaud
Danjean (A8-0261/2017)
Poprawki; odrzucenie
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Sytuacja w Jemenie - Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Projekty rezolucji
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji
Poniedziałek 27 listopada o godz. 13.00
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji
Poniedziałek 27 listopada o godz. 14.00

Czwartek 30 listopada 2017 r.
37 À

•
-

19 À

•
-

24 À

•
-

6À

•
-

4À

•
-

13 À

•
-

614.424/OJ

Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym - Sprawozdanie: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)
Poprawki; odrzucenie
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności - Sprawozdanie: Helga Stevens
(A8-0339/2017)
Poprawki
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania
zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby
własne i grzywny) - Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0379/2017)
Poprawki
Poniedziałek 27 listopada o godz. 13.00
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i
zagrożeniami dla bezpieczeństwa - Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)
Poprawki
Poniedziałek 27 listopada o godz. 13.00
Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na
odległość - Sprawozdanie: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)
Poprawki
Środa 22 listopada o godz. 13.00
Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)
Poprawki
Środa 22 listopada o godz. 13.00

614.424/OJ

11

Terminy

11

Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
-

Teksty poddane pod głosowanie w czwartek

614.424/OJ

Wtorek 28 listopada o godz. 19.00

614.424/OJ

