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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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Poniedziałek 16 grudnia 2019 r. 1

17:00 - 23:00 1

Wznowienie sesji i porządek prac 1

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. - Oświadczenie Komisji 1

Wspólna debata - Oszustwa związane z VAT i dostawcy usług płatniczych 1

Wymogi dla dostawców usług płatniczych  - Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT  -
Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Wspólna debata - Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego 1

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego  - Sprawozdanie: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego  - Sprawozdanie: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 - Pytanie wymagające
odpowiedzi ustnej (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii  - Sprawozdanie: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE) 2

Wtorek 17 grudnia 2019 r. 3

09:00 - 11:50 3

Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany
Galizii - Oświadczenie Komisji 3

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania 3

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich 3

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii  - Sprawozdanie: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej  - Zalecenie: Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej  - Zalecenie: Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

Protokół do umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających
określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub
w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego  - Zalecenie:
Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku  -
Zalecenie: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Wymogi dla dostawców usług płatniczych  - Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT  -
Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)
- Sprawozdanie: Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego  - Sprawozdanie: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 4

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego  - Sprawozdanie: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 4

15:00 - 23:00 5

Konflikt interesów i korupcja przynoszące szkodę interesom finansowym UE w państwach członkowskich -
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 - Oświadczenie Komisji 5

Wyniki konferencji COP25 - Oświadczenia Rady i Komisji 5
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Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających - Oświadczenia Rady i Komisji 5

Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich - Oświadczenia Rady i Komisji 5

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej - Pytanie wymagające odpowiedzi
ustnej (O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

Środa 18 grudnia 2019 r. 6

09:00 - 11:50 6

Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych 6

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia - Oświadczenia Rady Europejskiej i
Komisji 6

12:00 - 12:30 6

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa 6

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania 6

Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 6

WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w
odniesieniu do roku kalendarzowego 2020  - Sprawozdanie: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół
wykonawczy do tej umowy  - Zalecenie: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb -
Projekt rezolucji 6

Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za
rok budżetowy 2017 - Projekt decyzji 7

Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy
wolne od LGBTI” - Projekty rezolucji 7

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 - Projekty rezolucji 7

Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany
Galizii - Projekty rezolucji 7

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających - Projekty rezolucji 7

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej - Projekty rezolucji 7

15:00 - 23:00 7

Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję
Europejskim Zielonym Ładem - Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu) 7

Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 7

Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy - Oświadczenie
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa 8

Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 8

Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 8

Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie - Oświadczenia Rady
i Komisji 8

Czwartek 19 grudnia 2019 r. 9

10:00 - 11:50 9

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu
PE) 9

Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso 9

Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar 9
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Rosyjska ustawa o obcych agentach 9

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania 9

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa
prawa (art. 144 Regulaminu PE) 9

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. - Projekty rezolucji 9

Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) - Projekty rezolucji 9

Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui - Projekty rezolucji 9

Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie - Projekty rezolucji 10

15:00 - 16:00 10

Oświadczenie przedstawiciela USA ds. handlu dotyczące dochodzenia w sprawie podatku od usług
cyfrowych wszczętego na podstawie sekcji 301 Ustawy o handlu - Oświadczenie Komisji 10

Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu 12

Terminy 14
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17:00 - 23:00     

 
Wspólna debata - Oszustwa związane z VAT i dostawcy usług płatniczych

 
Koniec wspólnej debaty
 
Wspólna debata - Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

63 À • Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r.

Oświadczenie Komisji

[2019/2989(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

36 « • Wymogi dla dostawców usług płatniczych

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla
dostawców usług płatniczych

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

35 « • Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw
związanych z VAT

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających
współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

34 • Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu
Europejskiego Banku Centralnego

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna



 
Koniec wspólnej debaty
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33 • Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu
Europejskiego Banku Centralnego

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

19 À • Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja
Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

16 «««I • Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

Sprawozdanie: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu
Haszymidzkiemu

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)



Wtorek 17 grudnia 2019 r.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

46 À • Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie
morderstwa Daphne Caruany Galizii

Oświadczenie Komisji

[2019/2954(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

14 - Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

[2019/2042(INS)]

Pierwsza tura

16 «««I - Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

Sprawozdanie: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

17 ««« - Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

Zalecenie: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a
Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w
sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości
transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości
transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie
akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

18 ««« - Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej,
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

Zalecenie: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a
Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w
sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości
transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości
transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie
akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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32 ««« - Protokół do umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających
określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie
członkowskim lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku
publicznego

Zalecenie: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a
Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a
Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa
właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii
dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

22 ««« - Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami
Pacyfiku

Zalecenie: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy
przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

36 « - Wymogi dla dostawców usług płatniczych

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

35 « - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

31 « - Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu
zamorskim”)

Sprawozdanie: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2013/755/UE z
dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską
(„decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Komisja Rozwoju

34 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

33 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna
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53 • Konflikt interesów i korupcja przynoszące szkodę interesom finansowym UE w
państwach członkowskich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja
Konflikt interesów i korupcja wpływające na ochronę interesów finansowych UE w państwach
członkowskich

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020

Oświadczenie Komisji

[2019/2975(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji

66 • Wyniki konferencji COP25

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2998(RSP)]

25 À • Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2803(RSP)]

38 • Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2944(RSP)]

24 À • Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej

[2019/2804(RSP)]



Środa 18 grudnia 2019 r.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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645.170/OJ 645.170/OJ

09:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 12:30 (Wręczenie Nagrody im. Sacharowa)

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

15:00 - 23:00 Debaty

44 • Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw
podstawowych

[2019/2951(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

11 • Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2019/2723(RSP)]

45 • Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

59 • Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Ewentualnie - druga i trzecia runda

30 «««I - WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami
w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

Sprawozdanie: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od
roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między
filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół
wykonawczy do tej umowy

Zalecenie: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej
Umowy o partnerstwie

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

48 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb

Projekt rezolucji

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     

7 7Środa 18 grudnia 2019 r.

645.170/OJ 645.170/OJ

21 - Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
za rok budżetowy 2017

Projekt decyzji

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debata: 26/11/2019)

19 À - Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Projekty rezolucji

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne
Caruany Galizii

Projekty rezolucji

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Projekty rezolucji

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Projekty rezolucji

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z
proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem

Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2945(RSP)]



8 8Środa 18 grudnia 2019 r.

645.170/OJ 645.170/OJ

43 À • Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2952(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji

57 À • Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2978(RSP)]

65 À • Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na
świecie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2988(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w piątek



Czwartek 19 grudnia 2019 r.

 

 

10:00 - 11:50     
 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)

 

12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

9 9Czwartek 19 grudnia 2019 r.

645.170/OJ 645.170/OJ

10:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 16:00 Debaty

61 À • Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso

Wspólna rezolucja B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w
prowincji Logar

Wspólna rezolucja B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Rosyjska ustawa o obcych agentach

Wspólna rezolucja B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

63 À - Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r.

Projekty rezolucji

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     

10 10Czwartek 19 grudnia 2019 r.

645.170/OJ 645.170/OJ

65 À - Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Oświadczenie przedstawiciela USA ds. handlu dotyczące dochodzenia w sprawie
podatku od usług cyfrowych wszczętego na podstawie sekcji 301 Ustawy o handlu

Oświadczenie Komisji

[2019/2979(RSP)]



 

 
Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu 

Terminy
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645.170/OJ 645.170/OJ



Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu

 
 

Poniedziałek 16 grudnia 2019 r.

 

17:00 - 23:00

 

 

Wtorek 17 grudnia 2019 r.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Środa 18 grudnia 2019 r.

 

09:00 - 11:50

 

12 12Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu

645.170/OJ 645.170/OJ

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :30'

Sprawozdawcy (3 x 6') :18'

Autorzy (komisje) :5'

Procedura pytań z sali (5 x 5') :25'

Posłowie :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :10'

Procedura pytań z sali :5'

Posłowie :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Rada (łącznie z odpowiedziami) :30'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :50'

Autorzy (komisje) (2 x 5') :10'

Procedura pytań z sali (6 x 5') :30'

Posłowie :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami) :20'

Przewodniczący Komisji Europejskiej (łącznie z odpowiedziami) :5'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :15'

Procedura pytań z sali :5'

Posłowie :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15:00 - 23:00

 

 

Czwartek 19 grudnia 2019 r.

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu

645.170/OJ 645.170/OJ

Mówca w debacie na aktualny temat :4'

Rada (łącznie z odpowiedziami) :15'

Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel (łącznie z
odpowiedziami)

:40'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :15'

Procedura pytań z sali (5 x 5') :25'

Posłowie :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel (łącznie z
odpowiedziami)

:15'

Autorzy projektów rezolucji (art. 144) :1'

Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE) (3 x 2') :6'

Posłowie :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :10'

Procedura pytań z sali :5'

Posłowie :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Terminy

 
 

Poniedziałek 16 grudnia 2019 r.

 

 

Wtorek 17 grudnia 2019 r.

 

14 14Terminy

645.170/OJ 645.170/OJ

63 À • Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. - Oświadczenie Komisji

- Projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Środa 18 grudnia o godz. 16.00

19 À • Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 - Pytanie wymagające
odpowiedzi ustnej (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Projekty rezolucji Czwartek 12 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Wtorek 17 grudnia o godz. 16.00

46 À • Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne
Caruany Galizii - Oświadczenie Komisji

- Projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 12.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 13.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Wtorek 17 grudnia o godz. 19.00

55 À • Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 - Oświadczenie Komisji

Projekty rezolucji

Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji

Poprawki do wspólnych projektów rezolucji

25 À • Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających - Oświadczenia Rady i Komisji

- Projekty rezolucji Środa 11 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Wtorek 17 grudnia o godz. 16.00

24 À • Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej - Pytanie wymagające odpowiedzi
ustnej (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Projekty rezolucji Czwartek 12 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Wtorek 17 grudnia o godz. 16.00



Środa 18 grudnia 2019 r.

 

15 15Terminy

645.170/OJ 645.170/OJ

48 À • Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb -
Projekt rezolucji

- Poprawki Piątek 13 grudnia o godz. 13.00

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

- Projekty rezolucji Środa 11 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Wtorek 17 grudnia o godz. 16.00

39 À • Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

- Projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Środa 18 grudnia o godz. 16.00

43 À • Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy - Oświadczenie
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa

Projekty rezolucji

Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji

Poprawki do wspólnych projektów rezolucji

57 À • Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

- Projekty rezolucji Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 20.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Środa 18 grudnia o godz. 16.00

65 À • Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie - Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

- Projekty rezolucji Wtorek 17 grudnia o godz. 12.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Środa 18 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Sobota 18 stycznia o godz. 14.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Środa 18 grudnia o godz. 19.00

64 À • Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie - Oświadczenia
Rady i Komisji

- Projekty rezolucji Środa 5 lutego o godz. 13.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 10 lutego o godz. 19.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 10 lutego o godz. 20.00



Czwartek 19 grudnia 2019 r.

 

Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne

 

16 16Terminy

645.170/OJ 645.170/OJ

61 À • Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso

- Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE) Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144
Regulaminu PE)

Środa 18 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE) Środa 18 grudnia o godz. 14.00

60 À • Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar

- Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE) Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144
Regulaminu PE)

Środa 18 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE) Środa 18 grudnia o godz. 14.00

62 À • Rosyjska ustawa o obcych agentach

- Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE) Poniedziałek 16 grudnia o godz. 20.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144
Regulaminu PE)

Środa 18 grudnia o godz. 13.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE) Środa 18 grudnia o godz. 14.00

- Teksty poddane pod głosowanie we wtorek Piątek 13 grudnia o godz. 12.00

- Teksty poddane pod głosowanie w środę Poniedziałek 16 grudnia o godz. 19.00

- Teksty poddane pod głosowanie w czwartek Wtorek 17 grudnia o godz. 19.00

- Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw
człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Środa 18 grudnia o godz. 19.00


	Poniedziałek 16 grudnia 2019 r.
	17:00 - 23:00     
	Wspólna debata - Oszustwa związane z VAT i dostawcy usług płatniczych
	Wspólna debata - Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego


	Wtorek 17 grudnia 2019 r.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
	15:00 - 23:00     

	Środa 18 grudnia 2019 r.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30
	12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
	15:00 - 23:00     

	Czwartek 19 grudnia 2019 r.
	10:00 - 11:50     
	Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

	12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
	15:00 - 16:00     

	Czas wystąpień - art. 171 Regulaminu
	Poniedziałek 16 grudnia 2019 r.
	17:00 - 23:00

	Wtorek 17 grudnia 2019 r.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Środa 18 grudnia 2019 r.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Czwartek 19 grudnia 2019 r.
	10:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Terminy
	Poniedziałek 16 grudnia 2019 r.
	Wtorek 17 grudnia 2019 r.
	Środa 18 grudnia 2019 r.
	Czwartek 19 grudnia 2019 r.
	Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne


	Spis treści
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


