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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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Wspólna debata - Oszustwa związane z VAT i dostawcy usług płatniczych

 
Koniec wspólnej debaty
 
Wspólna debata - Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

63 À • Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r.

Oświadczenie Komisji

[2019/2989(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

36 « • Wymogi dla dostawców usług płatniczych

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla
dostawców usług płatniczych

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

35 « • Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw
związanych z VAT

Sprawozdanie: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających
współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

34 • Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu
Europejskiego Banku Centralnego

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna



 
Koniec wspólnej debaty
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33 • Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu
Europejskiego Banku Centralnego

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

19 À • Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja
Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

16 «««I • Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

Sprawozdanie: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu
Haszymidzkiemu

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
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