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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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17:00 - 22:30 Debaty

19:15 - 20:30 Głosowanie

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

13 À • Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

Sprawozdanie: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o
usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

[2020/2018(INL)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

33 À • Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego
i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
internetową

Sprawozdanie: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o
usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

[2020/2019(INL)]

Komisja Prawna

60 À • Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw
podstawowych

Sprawozdanie: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim
kwestii z zakresu praw podstawowych

[2020/2022(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

10 À • Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi
technologii

Sprawozdanie: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych
sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

[2020/2012(INL)]

Komisja Prawna
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32 • System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

Sprawozdanie: Axel Voss (A9-0178/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu
odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

[2020/2014(INL)]

Komisja Prawna

55 À • Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej
inteligencji

Sprawozdanie: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju
technologii sztucznej inteligencji

[2020/2015(INI)]

Komisja Prawna

58 À • Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Komisja Kultury i Edukacji
Rada
Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja
Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7
rozporządzenia (UE) 2018/1806

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego
Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO)
oraz zarządzania nią

Sprawozdanie: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz
Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

[2020/2080(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Art. 118 Regulaminu
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22 À • Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

Sprawozdanie: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

[2019/2201(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

63 • Uwaga: Głosowanie może zostać rozdzielone na części w zależności od liczby poprawek i liczby
wniosków o głosowanie odrębne i podzielone

69 • Pojedyncze głosowania

48 «««I - Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących
pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Sprawozdanie: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących
pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

54 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku
Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

Sprawozdanie: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Komisja Budżetowa

70 • Decyzje o udzieleniu absolutorium

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE –
Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada
Europejska i Rada
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)
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