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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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08:30      Ogłoszenie wyników

 

08:45 - 13:00     Debaty

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)
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08:30 Ogłoszenie wyników

08:45 - 13:00 Debaty

09:30 - 10:45 Pierwsza część głosowania

12:30 Ogłoszenie wyników

13:00 - 14:15 Druga część głosowania

16:30 Ogłoszenie wyników

92 • Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN

Oświadczenie Komisji

[2020/2812(RSP)]

63 • Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej

Oświadczenie Komisji

[2020/2794(RSP)]

96 À • Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Pierwsza część głosowania

 

12:30      Ogłoszenie wyników

 

13:00 - 14:15     Druga część głosowania
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103 • Głosowanie nad poprawkami

120 • Projekty rezolucji - Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

121 • Projekty rezolucji - Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

122 • Projekty rezolucji - Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

123 • Projekty rezolucji - Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

124 • Głosowania końcowe

96 À - Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

Projekty rezolucji

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

Projekty rezolucji

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

79 6 «««I - Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod
kanałem La Manche

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki



 

16:30      Ogłoszenie wyników
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80 6 «««I - Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60 À - Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekty rezolucji

B9-0309/2020

[2020/2793(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)

[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)

[2020/2036(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

88 À - Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

Projekty rezolucji

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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