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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 Debaty

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

15:00 - 23:00 Debaty

40 À • Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa

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

[2019/2886(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

28 À • Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2020 r. - wszystkie sekcje

16 À - Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

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

[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)

[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)

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

Komisja Kontroli Budżetowej

29 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły
miodne

Projekt rezolucji

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego

Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)

[2019/2887(RSP)]

20 • Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r.

[2019/2802(RSP)]

W obecności przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnego

32 À • Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytania ustne

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Rada
Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

[2019/2755(RSP)]

43 À • Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2883(RSP)]

42 • Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i
studentów

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2861(RSP)]
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