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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

13:00 - 14:15 Pierwsza część głosowania

15:00 - 20:00 Debaty

16:30 Ogłoszenie wyników

20:00 - 21:15 Druga część głosowania

20:30 - 23:00 Debaty

45 À • Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

[2021/2038(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

53 À • Sytuacja na Białorusi po roku protestów i ich brutalnego tłumienia

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

30 À«««I - Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus

Sprawozdanie: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006
r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 19/05/2021, głosowanie: 20/05/2021)

117 • Pojedyncze głosowania

154 À - Wniosek dotyczący powołania delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Zjednoczone
Królestwo i ustalenia jej składu liczbowego

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią

Zalecenie: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem
Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

27 - Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią
(rezolucja)

Sprawozdanie: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej
strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy

[2021/0037M(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

74 - Ponowne powołanie Julii Laffranque do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ESMA)

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

103 « - Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów
przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła
autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy
Kanaryjskie

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

121 • Głosowanie nad poprawkami

122 • Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się
w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Sprawozdanie: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Komisja Rozwoju

123 • Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych

Sprawozdanie: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Wpływ jaki na kobiety i dzieci
wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem



 

15:00 - 20:00     Debaty
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126 • Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące
kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

Sprawozdanie: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki

127 • Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym

Sprawozdanie: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Komisja Rybołówstwa

151 • Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia: zapewnienie
skoordynowanego podejścia UE w obliczu przyszłych kryzysów zdrowotnych i rola
Parlamentu Europejskiego w tym zakresie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2916(RSP)]

54 À • Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu
Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Sprawozdanie: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wykonania dotyczącego funduszy
powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

[2020/2045(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rozwoju

Komisja Budżetowa

46 À • Stan zdolności cyberobronnych UE

Sprawozdanie: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Sprawozdanie w sprawie stanu zdolności cyberobronnych UE

[2020/2256(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

108 À • Sytuacja humanitarna w Tigraju

Oświadczenie Komisji

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem

Sprawozdanie: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Sprawozdanie w sprawie Arktyki: możliwości, obawy i wyzwania związane z
bezpieczeństwem

[2020/2112(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych



16:30      Ogłoszenie wyników

 

20:00 - 21:15     Druga część głosowania
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118 • Głosowania końcowe

55 À - Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się
w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Sprawozdanie: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Komisja Rozwoju

48 À - Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych

Sprawozdanie: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

47 À - Wpływ, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad
dzieckiem

Sprawozdanie: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Komisja Prawna

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

50 À - Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące
kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

Sprawozdanie: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

42 À - Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym

Sprawozdanie: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Komisja Rybołówstwa

101 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie substancji czynnych, w tym
chlorotoluronu i difenokonazolu

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie technicznych kryteriów kwalifikacji
służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako
wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także
określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z
pozostałych celów środowiskowych

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Głosowanie nad poprawkami



 

20:30 - 23:00     Debaty
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120 • Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych

51 • Czas na ocenę środków unijnych przeznaczonych dla sektora turystyki w UE, gdyż
zbliża się koniec sezonu letniego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Komisja Transportu i Turystyki
Komisja
Ocena środków unijnych przeznaczonych dla sektora turystyki w UE, gdyż zbliża się koniec sezonu
letniego

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformacja i rola platform społecznościowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w
tym Dezinformacji
Komisja
Dezinformacja i rola platform społecznościowych

[2021/2870(RSP)]
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