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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 - 12:30 (Wręczenie Nagrody im. Sacharowa)

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

44 • Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw
podstawowych

[2019/2951(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

11 • Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2019/2723(RSP)]

45 • Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

59 • Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Ewentualnie - druga i trzecia runda

30 «««I - WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami
w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

Sprawozdanie: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od
roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między
filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół
wykonawczy do tej umowy

Zalecenie: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej
Umowy o partnerstwie

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

48 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb

Projekt rezolucji

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]
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21 - Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
za rok budżetowy 2017

Projekt decyzji

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym
„strefy wolne od LGBTI”

Projekty rezolucji

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debata: 26/11/2019)

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

Projekty rezolucji

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne
Caruany Galizii

Projekty rezolucji

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Projekty rezolucji

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Projekty rezolucji

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z
proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem

Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2945(RSP)]
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43 À • Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2952(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji

57 À • Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2978(RSP)]

65 À • Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na
świecie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2988(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w piątek
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