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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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08:30 - 11:50     

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
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08:30 - 11:50 Debaty

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

44 À • Prace Komisji Petycji w roku 2016

Sprawozdanie: Notis Marias (A8-0387/2017)

Sprawozdanie na mocy art. 216 ust. 7 Regulaminu w sprawie prac Komisji Petycji w roku
2016

[2017/2222(INI)]

Komisja Petycji

39 À • Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

Sprawozdanie: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej

[2016/2327(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

70 À • Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa

Wspólna rezolucja B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017,
B8-0690/2017, B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodża: zakaz opozycji

Wspólna rezolucja B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017,
B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie

Wspólna rezolucja B8-0691/2017, B8-0691/2017, Wspólna rezolucja B8-0695/2017,
B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

82 «««I - Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie
procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz
zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Sprawozdanie: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c

56 À - Sytuacja w Afganistanie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017,
B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Sytuacja ludu Rohindża

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017,
B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

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

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

[2015/2129(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

44 À - Prace Komisji Petycji w roku 2016

Sprawozdanie: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Komisja Petycji

39 À - Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

Sprawozdanie: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki
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