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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     DEBATA PRIORYTETOWA
 
Wspólna debata - Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej

 
Koniec wspólnej debaty

 

12:00 - 12:30

 

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

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

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

15:00 - 23:00 Debaty

11 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia

Oświadczenia Rady i Komisji

[2017/2858(RSP)]

54 À • Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

[2017/2964(RSP)]

81 • Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

Przyznanie Nagrody im. Sacharowa demokratycznej opozycji w Wenezueli: Zgromadzenie
Narodowe reprezentowane przez przewodniczącego Julia Borgesa oraz wszyscy
więźniowie politycznyczni wymienienieni przez Foro Penal Venezolano (Wenezuelskie
Forum Karne), wśród nich Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon
Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González

54 À - Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

Projekty rezolucji

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

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

Sprzeciw na mocy art. 106

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Art. 198



 

15:00 - 23:00     
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30 À - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Sprawozdanie: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

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

Sprawozdanie: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

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)

[2017/2122(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

34 À - Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom

Sprawozdanie: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 113

79 • Rozszerzenie i wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja

Debata na aktualny temat (art. 153a)

[2017/3009(RSP)]

59 • Wdrożenie filaru społecznego

Oświadczenia Rady i Komisji

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w
realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2017/3006(RSP)]

76 • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne

Oświadczenia Rady i Komisji

[2017/2975(RSP)]

78 • Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej
UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2017/3007(RSP)]
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75 • Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

Pytania ustne

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Rada
Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja
Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

[2017/2993(RSP)]

55 À • Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

Sprawozdanie: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w
celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

[2015/2129(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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