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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 - 13:00     Debaty
 
Debata łączna - Europejski semestr

 
Koniec wspólnej debaty

 

13:00 - 13:30     

1 1Środa 10 marca 2021 r.

689.224/OJ 689.224/OJ

09:00 - 13:00 Debaty

13:00 - 13:30 Debaty

13:00 - 14:15 Pierwsza część głosowania

15:00 - 20:00 Debaty

19:00 Ogłoszenie wyników

19:55 - 21:10 Druga część głosowania

64 À • Europejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego
na 2021 r.

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

[2021/2004(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

36 À • Europejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

Sprawozdanie: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego
wzrostu gospodarczego na 2021 r.

[2020/2244(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

87 • Plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach
przygotowań do szczytu społecznego, który odbędzie się w maju w Porto

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2581(RSP)]

124 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy – podpisanie wspólnej deklaracji



13:00 - 14:15     Pierwsza część głosowania
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92 • Głosowanie nad poprawkami

105 • Kontrola rybołówstwa

Sprawozdanie: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Komisja Rybołówstwa

101 • Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.

Sprawozdanie: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Komisja Petycji

111 • Głosowania końcowe

37 À - Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z
zasadami WTO

Sprawozdanie: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

60 À« - Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania

Sprawozdanie: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

28 À - Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

Sprawozdanie: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Komisja Prawna

23 - Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Sprawozdanie: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

55 À - Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych

Sprawozdanie: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych



15:00 - 20:00     Debaty

 

19:00      Ogłoszenie wyników

 

19:55 - 21:10     Druga część głosowania
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67 • Próby uciszenia wolnych mediów przez rządy w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2560(RSP)]

65 À • Ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2557(RSP)]

58 À • Prawa dziecka

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

[2021/2523(RSP)]

66 • Reforma ram politycznych UE w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w
UE w następstwie ujawnienia informacji przez OpenLux

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2558(RSP)]

112 • Głosowanie nad poprawkami

106 • Europejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

107 • Europejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu
gospodarczego na 2021 r.

Sprawozdanie: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

115 • Głosowania końcowe

29 À«««I - Kontrola rybołówstwa

Sprawozdanie: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Komisja Rybołówstwa

49 6 «««I - Równoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie

Sprawozdanie:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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50 6 «««I - Równoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania
odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie

Sprawozdanie:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

69 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]

70 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614
× T304-40 × GHB119

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza
MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.

Sprawozdanie: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Komisja Petycji
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