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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

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

15:00 - 21:00 Debaty

41 À • Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2817(RSP)]

19 - Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0005/2019)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Komisja Budżetowa

21 À - Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na
rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0004/2019)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii
Europejskiej do budżetu ogólnego na 2019 r. – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności
UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Komisja Budżetowa

20 - Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy
Rumunii, Włochom i Austrii

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Sprawozdanie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii,
Włochom i Austrii

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Komisja Budżetowa

24 - Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

Sprawozdanie: John Howarth (A9-0006/2019)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2019 do
budżetu ogólnego na rok 2019 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Komisja Budżetowa
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23 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 –
Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Sprawozdanie: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2019/000 TA 2019 –
Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Komisja Budżetowa

41 À - Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Projekty rezolucji

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Walka z rakiem

Debata na aktualny temat (art. 162)

[2019/2818(RSP)]

11 • Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok
budżetowy 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2820(RSP)]
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