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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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17:00 - 23:00     

 
Wspólna debata - Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego

zainteresowania oraz przegląd wytycznych dotyczących sieci TEN-E
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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

57 • Wniosek Komisji dotyczący przeglądu zarządzania gospodarczego

Oświadczenie Komisji

[2020/2553(RSP)]

58 • Ocena wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmienionej metodyki rozszerzenia

Oświadczenie Komisji

[2020/2554(RSP)]

45 À • Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony
konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz swobodnego
przepływu towarów i usług

[2019/2915(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

37 • MŚP i lepsze stanowienie prawa

Oświadczenie Komisji

[2020/2521(RSP)]

51 À • Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury
energetycznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

[2020/2549(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w marcu

66 À • Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania

[2019/2907(DEA)]

Głosowanie odbędzie się w środę



Koniec wspólnej debaty
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2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
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