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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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15:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

41 • Sytuacja humanitarna w Syrii, w szczególności w Ghucie

Oświadczenie przewodniczącego

[2018/2602(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

35 • Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 lutego 2018 r.

[2018/2575(RSP)]

33 À • Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w
Polsce

Oświadczenie Komisji

[2018/2541(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

42 • Priorytety UE na sesje UNHRC w 2018 r.

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Sprawozdanie: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych,
stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków
spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

11 À • Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.

Sprawozdanie: Frank Engel (A8-0025/2018)

Sprawozdanie w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.

[2017/2125(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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30 • Prace i spuścizna Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii
(MTKJ)

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2530(RSP)]

44 • Niedozwolona działalność lobbingowa byłego przewodniczącego Komisji
Europejskiej Joségo Manuela Barroso, np. spotkanie z komisarzem Jyrkim
Katainenem

Oświadczenie Komisji

[2018/2605(RSP)]

31 • Usunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych
współpracy do celów podatkowych

Oświadczenia Rady i Komisji

[2018/2564(RSP)]

19 À • Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego

Sprawozdanie: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego

[2017/2115(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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