
11/02/20 647.408/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2019 2024

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Wtorek 11 lutego 2020 r.



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 - 12:30 Debaty

15:00 - 23:00 Debaty

60 À • Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2557(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

14 ««« • Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym
handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę

12 À • Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja)

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią
Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

[2018/0356M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę

13 ««« • Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii,
Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej
strony

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę
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24 À • Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

[2018/0358M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę

11 À • Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018

Sprawozdanie: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018

[2019/2129(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

W obecności prezes EBC Christine Lagarde

71 • Naruszenie decyzji Rady 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z
sytuacją w Wenezueli – nielegalny wjazd osoby objętej sankcjami na terytorium
państwa członkowskiego UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2564(RSP)]

61 • Plan USA dla Bliskiego Wschodu: reakcja UE zgodnie z prawem międzynarodowym

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Nowa kompleksowa strategia UE–Afryka

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Komisja Rozwoju
Komisja
Nowa kompleksowa strategia UE–Afryka

[2020/2500(RSP)]

41 • Walka z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2524(RSP)]
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63 • Obecne zagrożenie praworządności w Polsce

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2561(RSP)]

16 À • Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu
zwierzętami domowymi

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu
zwierzętami domowymi

[2019/2814(RSP)]
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