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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 - 11:20     

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)

 

11:30 - 13:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 11:20 Debaty

11:30 - 13:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 16:00 Debaty

57 • Ochrona lasów i obrońcy środowiska w UE

Oświadczenie Komisji

[2019/2939(RSP)]

54 À • Poszanowanie swobód w Algierii

Wspólna rezolucja B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, sprawa José Daniela Ferrera

Wspólna rezolucja B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

Wspólna rezolucja B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny
wysokiej jakości

Zalecenie: Bernd Lange (A9-0038/2019)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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39 À - Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny
wysokiej jakości (rezolucja)

Sprawozdanie: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w
sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie
przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o
którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt,
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany
Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

37 À - Sytuacja w Boliwii

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Debata: 13/11/2019)

51 À - Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)

Projekty rezolucji

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na
płeć

Projekty rezolucji

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym
prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia
1991 r.

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie
rolnictwo

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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42 À - Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO

Projekty rezolucji

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Obsługa klienta pod numerem 800

Pytanie ustne

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Komisja
Przepisy dotyczące telekomunikacji

[2019/2937(RSP)]
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