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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 - 12:20 Debaty

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE

15:00 - 21:00 Debaty

15 • Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r.

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2019/2721(RSP)]

27 • Podsumowanie prac Komisji pod przewodnictwem J.-C. Junckera

Oświadczenie przewodniczącego Komisji

[2019/2831(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

24 «««I - Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Sprawozdanie: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji (2014–2020)

[2019/0180(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

21 «««I - Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz
operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

Sprawozdanie: Chris Davies (A9-0014/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków
rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych
prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

[2019/0187(COD)]

Komisja Rybołówstwa

22 ««« - Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa z UE

Zalecenie: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i
finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

[2019/0186(APP)]

Komisja Budżetowa

25 À«««I - Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502

Sprawozdanie: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

 (jeszcze nieprzyjęte)
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16 À • Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Komisja Budżetowa

10 • Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Komisja Kontroli Budżetowej

11 • Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

Sprawozdanie: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej
za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Komisja Kontroli Budżetowej

35 • Postępy w pracach nad horyzontalną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania
dyskryminacji

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2877(RSP)]

36 À • Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez
niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje

Oświadczenie Rady

[2019/2882(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek
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