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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 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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09:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 16:00 Debaty

47 • Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich

[2020/2542(RSP)]

54 À • Gwinea Konakry, w szczególności przemoc wobec demonstrantów

Wspólna rezolucja B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020,
B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze

B9-0101/2020, Wspólna rezolucja B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020,
B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)

Sprawozdanie: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Projekt rezolucji

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     
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65 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Oświadczenie Komisji

[2020/2563(RSP)]
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