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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 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

56 • Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego
wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się 20 lutego 2020 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2538(RSP)]

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

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

Zalecenie: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Komisja Handlu Międzynarodowego

24 À - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)

Sprawozdanie: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie

Projekty rezolucji

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debata: 18/12/2019)

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

Projekty rezolucji

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018

Sprawozdanie: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

16 À - Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

Projekt rezolucji

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Europa socjalna w świecie cyfrowym

Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategia na rzecz równouprawnienia płci

Oświadczenie Komisji

[2020/2515(RSP)]

26 À • Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Rada
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)

Sprawozdanie: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego
wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

64 • Zwalczanie przez UE procederu prania pieniędzy w świetle afery Luanda Leaks

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2562(RSP)]

35 • Sytuacja humanitarna uchodźców na granicach zewnętrznych UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2523(RSP)]

49 • Lepszy internet dla dzieci

Oświadczenie Komisji

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronawirus: poszanowanie praw podstawowych i skoordynowana reakcja w
Europie

Oświadczenie Komisji

[2020/2565(RSP)]
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