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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)

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)
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09:00 Ogłoszenie wyników

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

09:45 - 11:00 Pierwsza część głosowania

13:00 Ogłoszenie wyników

13:45 - 15:00 Druga część głosowania

14:30 - 16:30 Debaty

16:30 Ogłoszenie wyników

88 À • Stosowanie rozporządzenia (WE) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie
praworządności

Oświadczenie Komisji

[2021/2582(RSP)]

Głosowanie zostanie przeprowadzone w czasie drugiej sesji marcowej

89 • Poszanowanie zasady partnerstwa przy przygotowywaniu i wdrażaniu krajowych
planów odbudowy i odporności oraz zapewnienie dobrego zarządzania wydatkami

Oświadczenie Komisji

[2021/2583(RSP)]

83 À • Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz
zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia

Wspólna rezolucja B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021,
B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności
sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

Wspólna rezolucja B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021,
B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w
Kambodży

B9-0182/2021, Wspólna rezolucja B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021,
B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Pierwsza część głosowania

 

13:00      Ogłoszenie wyników
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116 • Głosowanie nad poprawkami

118 • Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego
ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia

Projekty rezolucji
[2021/2577(RSP)]

119 • Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów
skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji
[2021/2578(RSP)]

120 • Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży

Projekty rezolucji
[2021/2579(RSP)]

121 • Konflikt w Syrii dziesięć lat po wybuchu powstania

Projekty rezolucji
[2021/2576(RSP)]

113 • Ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ

Projekty rezolucji
[2021/2557(RSP)]

114 • Prawa dziecka

Projekt rezolucji
[2021/2523(RSP)]

122 • Głosowania końcowe

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

Sprawozdanie: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[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)

[2020/2244(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych



13:45 - 15:00     Druga część głosowania

 

14:30 - 16:30     Debaty
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117 • Głosowania końcowe

83 À - Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego
ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów
skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży

Projekty rezolucji

B9-0182/2021, Wspólna rezolucja B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Konflikt w Syrii dziesięć lat po wybuchu powstania

Projekty rezolucji

B9-0175/2021, B9-0176/2021, Wspólna rezolucja B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ

Projekty rezolucji

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Prawa dziecka

Projekt rezolucji

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

[2021/2549(RSP)]

78 • Ocena rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Ogłoszenie wyników
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61 • Zobowiązanie UE na rzecz Afganistanu podjęte na konferencji w Genewie w 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

[2020/2916(RSP)]
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