
11/12/17 614.777/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2014 2019

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek 11 grudnia 2017 r.



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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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

69 À«««I • Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich

Sprawozdanie: Albert Deß (A8-0380/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i
zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, (UE)
nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 À«««II • Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

Zalecenie do drugiego czytania: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym
czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Komisja Rybołówstwa

41 À«««I • Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego
ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego
środka rynkowego od 2021 r.

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0258/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego
ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego
środka rynkowego od 2021 r.

[2017/0017(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

(Debata: 11/09/2017, głosowanie: 13/09/2017)

21 À • Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w
Unii demokratycznych zmian

Sprawozdanie: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.
Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian

[2017/2069(INI)]

Komisja Petycji
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51 ««« • Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem
(Zgoda)

Zalecenie: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii,
umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej
strony

[2016/0166(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

50 • Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem
(rezolucja)

Sprawozdanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o wzmocnionym
partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony

[2017/2035(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

20 À • W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Sprawozdanie pt. „W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego”

[2017/2065(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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