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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 - 21:30 Debaty

18:30 - 19:45 Głosowanie

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

45 À«««I • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Sprawozdanie: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004
ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

32 À«««I • Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia

Sprawozdanie: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia
oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

58 À • Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za
pośrednictwem platform internetowych  – nowe formy zatrudnienia związane z
rozwojem cyfrowym

Sprawozdanie: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób
pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia
związane z rozwojem cyfrowym

[2019/2186(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych



Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
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34 À • Zawód rybaka w przyszłości

Sprawozdanie: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego
pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w
społecznościach nadbrzeżnych

[2019/2161(INI)]

Komisja Rybołówstwa

17 • Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie

Sprawozdanie: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Sprawozdanie „Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w
Europie”

[2021/2015(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

12 • W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE

Sprawozdanie: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Sprawozdanie „W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej
oddalonymi UE”

[2020/2120(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

52 • Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do strategii morskiej na rzecz Oceanu
Atlantyckiego

[2020/2276(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

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

88 • Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

56 À«««I - Przedłużenie czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w
odniesieniu do niektórych gatunków

Sprawozdanie: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przedłużenia czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w
odniesieniu do gatunków szparagów oraz grup gatunków bulw kwiatowych, owoców krzewów jagodowych
i krzewów ozdobnych

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

48 • Głosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)
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66 À«««I - Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających
w tunelu pod kanałem La Manche

Sprawozdanie:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)

87 • Głosowanie tajne

Immunitet

78 - Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta

[2021/2030(IMM)]

Komisja Prawna

100 • Pojedyncze głosowania

53 « - Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską

Sprawozdanie: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów
zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i
Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Komisja Rozwoju

(Głosowanie: 31/01/2019)

47 - Prawa osób LGBTIQ w UE

Projekt rezolucji

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Art. 227 Regulaminu
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