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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

 

09:00 - 13:00     Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)

 

13:00 - 14:15     Pierwsza część głosowania
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09:00 Ogłoszenie wyników

09:00 - 13:00 Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)

13:00 - 14:15 Pierwsza część głosowania

15:00 - 19:30 Debaty

19:00 Ogłoszenie wyników

20:00 - 21:15 Druga część głosowania

92 • Stan realizacji strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2541(RSP)]

112 • Głosowanie nad poprawkami

113 • Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe
złagodzenie zasad

Sprawozdanie:
[2020/0358(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

114 • Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)

Sprawozdanie:
[2021/0012(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

115 • Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

Sprawozdanie: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych

116 • Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności,
sprawiedliwości społecznej i odporności

Projekty rezolucji
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Debaty

 
Debata łączna - Pakiet na rzecz naprawy rynków kapitałowych: MiFID i prospekt

UE na rzecz odbudowy

 
Koniec wspólnej debaty

 

19:00      Ogłoszenie wyników

 

20:00 - 21:15     Druga część głosowania

2 2Środa 10 lutego 2021 r.

679.108/OJ 679.108/OJ

68 • Kontrola demokratyczna nad mediami społecznościowymi i ochrona praw
podstawowych

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Rynki instrumentów finansowych

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów
informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia
odbudowy w następstwie pandemii COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

(Debata: 23/11/2020, głosowanie: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące
pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii
COVID-19

Sprawozdanie: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu
do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących
pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii
COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

60 À • Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i
pekińskiej platformie działania

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2509(RSP)]

117 • Głosowanie nad wstępnymi porozumieniami

52 À«««I - Rynki instrumentów finansowych

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

(Debata: 23/11/2020, głosowanie: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu
wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19

Sprawozdanie: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

118 • Głosowania końcowe

63 6 «««I - Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe
złagodzenie zasad

Sprawozdanie:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)

64 6 «««I - Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)

Sprawozdanie:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)

31 À - Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

Sprawozdanie: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

43 À - Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności,
sprawiedliwości społecznej i odporności

Projekty rezolucji

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Głosowanie nad poprawkami

120 • Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie
działania

Projekty rezolucji
[2021/2509(RSP)]
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