
05/02/18 617.443/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2014 2019

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek 5 lutego 2018 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

29 À • Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.

Sprawozdanie: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016

[2017/2124(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Z udziałem Mario Draghiego, prezesa EBC

65 • Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w
następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki
przemysł motoryzacyjny

Oświadczenie Komisji

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce
prowadzenia działalności

Sprawozdanie: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu
na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia
działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

[2016/0152(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

41 • Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II I
III)

Oświadczenie Komisji

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0003/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod
względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych

[2015/0148(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

(Debata: 13/02/2017, głosowanie: 15/02/2017)
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40 À • Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Sprawozdanie w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii

[2017/2084(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

58 À • Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich
wysokiego ryzyka

Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu

[2017/3020(DEA)]

Głosowanie odbędzie się w środę

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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