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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      Ogłoszenie wyników

 

09:15 - 13:00     Debaty

 

10:30 - 11:45     Pierwsza część głosowania
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09:00 Ogłoszenie wyników

09:15 - 13:00 Debaty

10:30 - 11:45 Pierwsza część głosowania

14:15 Ogłoszenie wyników

15:00 - 17:00 Debaty

17:15 - 18:30 Druga część głosowania

91 • Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z
konfliktem w Górskim Karabachu

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Misja dyplomatyczna UE w Wenezueli w związku z ewentualnymi wyborami

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Sytuacja w Iranie

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Zatwierdzenie powierzenia Valdisowi Dombrovskisowi nowych obowiązków wiceprzewodniczącego
wykonawczego Komisji

[2020/2203(INS)]

75 - Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Głosowania końcowe

39 À - Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

Sprawozdanie: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych



 

14:15      Ogłoszenie wyników

 

15:00 - 17:00     Debaty

 
Debata łączna - Usługi finansowe

 
Koniec wspólnej debaty
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18 À - Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018

Sprawozdanie: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – Sprawozdanie roczne za rok 2018

[2019/2197(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

129 • Głosowanie nad poprawkami

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europejskie prawo o klimacie

50 • Rola europejskich urzędów nadzoru w skandalu Wirecard

Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2701(RSP)]

49 À • Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów –
wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków
finansowych

Sprawozdanie: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych:
pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i
nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych

[2020/2034(INL)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

48 À • Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z
rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości
udziału inwestorów detalicznych

Sprawozdanie: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa
dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz
zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych

[2020/2036(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna



17:15 - 18:30     Druga część głosowania
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106 • Głosowania końcowe

44 À«««I - Europejskie prawo o klimacie

Sprawozdanie: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

97 À«««I - Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych
roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na
Ukrainie

Sprawozdanie: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
decyzję Rady 2003/17/KE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji
polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału
siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

83 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w
niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Europejska strategia leśna – dalsze działania

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

102 • Głosowanie nad poprawkami

114 • (TRAN) -  Stosowanie przepisów dotyczących wysokiego poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności
kolei w tunelu pod Kanałem La Manche

115 • (TRAN) - Decyzja upoważniająca Francję do zawarcia umowy międzynarodowej w odniesieniu do
tunelu pod Kanałem La Manche

117 • Projekty rezolucji - Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finanse cyfrowe (pojawiające się zagrożenia w zakresie
kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków
finansowych).

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych:
poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie
możliwości udziału inwestorów detalicznych
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