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Czwartek 24 października 2019 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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10:00 - 11:50     
 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)

 

12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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10:00 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 16:00 Debaty

37 À • Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie

Wspólna rezolucja B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019,
B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egipt

B9-0136/2019, Wspólna rezolucja B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019,
B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji

Wspólna rezolucja B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019,
B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

23 6 «««I - Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia
finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom
członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

34 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie
tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni)

Projekt rezolucji

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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33 À - Skutki upadłości Grupy Thomas Cook

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

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

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Projekty rezolucji

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Projekty rezolucji

B9-0155/2019, Wspólna rezolucja B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora
generalnego AFME

Pytanie ustne

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Komisja
Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME

[2019/2888(RSP)]
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