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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 Debaty

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

15:00 - 24:00 Debaty

14 • Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Sprawozdanie: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

[2017/2013(INI)]

Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego
administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

47 À«««I • Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych

Sprawozdanie: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w
odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego
Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

[2016/0276(COD)]

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

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

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

[2015/0289(COD)]

Komisja Rybołówstwa

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

Sprawozdanie: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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)

[2017/0017(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 11/09/2017, głosowanie: 13/09/2017)
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47 À«««I - Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Sprawozdanie: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

65 «««I - Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do
niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji
programów telewizyjnych i radiowych

Sprawozdanie: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające
zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do
retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Komisja Prawna

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

63 - Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Eleonory Forenzy

[2017/2199(IMM)]

Komisja Prawna

64 - Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle

[2017/2220(IMM)]

Komisja Prawna

33 «««I - Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

[2014/0175(COD)]

Komisja Prawna

49 ««« - Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA

Zalecenie: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw
członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania
Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Komisja Transportu i Turystyki
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67 ««« - Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych

Zalecenie: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a
Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych

[2017/0193(NLE)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

51 ««« - Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda)

Zalecenie: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

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

Sprawozdanie: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

68 « - Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przedłużenia kadencji przewodniczącego Jednolitej
Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

[2017/0901(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

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

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

[2017/2069(INI)]

Komisja Petycji

20 À - W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

56 À • Sytuacja w Afganistanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/2932(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

57 À • Sytuacja ludu Rohindża

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/2973(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek
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30 À • Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony

Sprawozdanie: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony

[2017/2123(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

15 À • Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa

Sprawozdanie: David McAllister (A8-0350/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

[2017/2121(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

73 • Stała współpraca strukturalna (PESCO) - otwarcie nowego rozdziału w
europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/3004(RSP)]

58 • Porozumienie jądrowe z Iranem

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/2972(RSP)]

80 • Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę
Izraela

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/3012(RSP)]

74 • Sytuacja migrantów w Libii

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2017/3005(RSP)]

31 À • Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016
oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie

Sprawozdanie: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i
demokracji na świecie w 2016 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

[2017/2122(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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34 À • Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom

Sprawozdanie: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i
wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa, dotyczącego Hongkongu 20 lat po jego przekazaniu Chińskiej
Republice Ludowej

[2017/2204(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 113

66 À • Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w
zamrożonym mięsie na rożnie pionowym

Sprzeciw na mocy art. 106

[2017/2920(RPS)]
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