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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



Środa 24 marca 2021 r.

 

 

15:00 - 20:00     Debaty

 
Debata łączna - Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej i zielone

zaświadczenie cyfrowe

 
Koniec wspólnej debaty
 
Debata łączna - Reforma zasobów własnych UE 

1 1Środa 24 marca 2021 r.

690.461/OJ 690.461/OJ

15:00 - 20:00 Debaty

20:30 - 23:30 Debaty

21:00 - 22:15 Głosowanie

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

48 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 25–26 marca 2021
r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2585(RSP)]

77 • Zielone zaświadczenie cyfrowe

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2609(RSP)]

43 ««« • System zasobów własnych Unii Europejskiej

Zalecenie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki
wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz
uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 608/2014

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Komisja Budżetowa

44 À« • Zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych
opartych na DNB

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie obliczania
zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych
niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów
własnych, środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz niektórych
aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]

Komisja Budżetowa



 
Koniec wspólnej debaty
 
Debata łączna - Pakiet odbudowy rynków kapitałowych: dostosowania ram

sekurytyzacji 

 
Koniec wspólnej debaty
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42 À« • Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych
jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od
wartości dodanej

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]

Komisja Budżetowa

45 À«««I • Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych,
przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po
pandemii COVID-19

Sprawozdanie: Paul Tang (A9-0215/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie
ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla
prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy
po pandemii COVID-19

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

46 À«««I • Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na
pandemię COVID-19

Sprawozdanie: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w
odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy
gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

23 À • Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

Sprawozdanie: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na
rok 2022, sekcja III – Komisja

[2020/2265(BUI)]

Komisja Budżetowa



20:30 - 23:30     Debaty

 

Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
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47 À • Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

Sprawozdanie: Javi López (A9-0037/2021)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektyw w sprawie jakości powietrza: dyrektywa
2004/107/WE i dyrektywa 2008/50/WE

[2020/2091(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

32 À • Nowa strategia UE–Afryka

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

[2020/2041(INI)]

Komisja Rozwoju

10 • Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej

Sprawozdanie: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Sprawozdanie w sprawie kształtowania polityki edukacji cyfrowej

[2020/2135(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

39 • Wpływ odpadów morskich na rybołówstwo

Sprawozdanie: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Sprawozdanie w sprawie wpływu odpadów morskich na rybołówstwo

[2019/2160(INI)]

Komisja Rybołówstwa

27 À • Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki

Sprawozdanie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Sprawozdanie w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej
turystyki

[2020/2038(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

50 À • Wzmocnienie międzynarodowej roli euro

Sprawozdanie: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro

[2020/2037(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna



 

21:00 - 22:15     Głosowanie
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14 • Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą
klimatu

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych
w walce ze zmianą klimatu

[2020/2074(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

90 • Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

84 • Głosowanie tajne:

Immunitety

82 - Wniosek o uchylenie immunitetu Lívii Járóki

Sprawozdanie: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lívii Járóki

[2020/2198(IMM)]

Komisja Prawna

83 - Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

Sprawozdanie: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

[2020/2110(IMM)]

Komisja Prawna

51 • Jedno głosowanie

43 ««« - System zasobów własnych Unii Europejskiej

Zalecenie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Komisja Budżetowa

52 • Wnioski o odrzucenie wniosku Komisji

70 • Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19

Sprawozdanie: Paul Tang (A9-0215/2020)
[2020/0151(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

69 • Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu
wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Sprawozdanie: Othmar Karas (A9-0213/2020)
[2020/0156(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

53 • Głosowanie nad poprawkami
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72 • Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transfer produktów związanych z
obronnością: wdrożenie odpowiednich dyrektyw

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A9-0025/2021)
[2019/2204(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

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

Projekty rezolucji
[2021/2582(RSP)]

54 • (A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Zasoby własne oparte na niepoddawanych
recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych
opartych na DNB

55 • (A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Pobór środków własnych pochodzących z
podatku od wartości dodanej

57 • Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

Sprawozdanie: Karlo Ressler (A9-0046/2021)
[2020/2265(BUI)]
Komisja Budżetowa

64 • Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

Sprawozdanie: Javi López (A9-0037/2021)
[2020/2091(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
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