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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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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

61 À • Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso

Wspólna rezolucja B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w
prowincji Logar

Wspólna rezolucja B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Rosyjska ustawa o obcych agentach

Wspólna rezolucja B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

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

Projekty rezolucji

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Oświadczenie przedstawiciela USA ds. handlu dotyczące dochodzenia w sprawie
podatku od usług cyfrowych wszczętego na podstawie sekcji 301 Ustawy o handlu

Oświadczenie Komisji

[2019/2979(RSP)]
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