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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 - 11:30 Debaty

12:00 - 13:00 GŁOSOWANIE

13:00 - 13:30 (Wręczenie Nagrody LUX)

15:00 - 23:00 Debaty

23 • Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną
przewodniczącą Komisji

[2019/2801(RSP)]

24 - Wybór Komisji

[2019/2109(INS)]

Poprzedzony wystąpieniami przedstawicieli grup politycznych w odwrotnej kolejności

40 - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

Sprawozdanie: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Komisja Budżetowa

56 - Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i
zagrożeń bezpieczeństwa

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych
służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i
zagrożeń bezpieczeństwa

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Komisja Budżetowa

27 - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę
zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w
budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Komisja Budżetowa

20 - Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego
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61 • (Wręczenie Nagrody LUX)

60 • Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze

Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)

[2019/2941(RSP)]

47 • Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w
Iranie, Iraku i Libanie

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP

Pytania ustne

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Komisja Rozwoju
Rada
Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Komisja Rozwoju
Komisja
Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP

[2019/2832(RSP)]
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