
06/10/21 698.067/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2019 2024

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Środa 6 października 2021 r.



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     Debata (lub po ogłoszeniu wyników)

 

13:00 - 14:45     Pierwsza część głosowania
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09:00 Ogłoszenie wyników

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

13:00 - 14:45 Pierwsza część głosowania

15:00 - 20:00 Debaty

19:00 Ogłoszenie wyników

20:00 - 21:45 Druga część głosowania

20:30 - 21:30 Debata

110 • Europejskie rozwiązania wobec wzrostu cen energii na rzecz przedsiębiorstw i
konsumentów: rola efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz
konieczność walki z ubóstwem energetycznym

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2904(RSP)]

130 • Głosowanie końcowe

45 À - Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

131 • Głosowanie nad poprawkami

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Sprawozdanie z
wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

134 • Stan zdolności cyberobronnych UE

Sprawozdanie: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych

135 • Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem

Sprawozdanie: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych

150 • Ochrona osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem petycji – wyciągnięte wnioski

Sprawozdanie: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Komisja Petycji



15:00 - 20:00     Debaty

 

19:00      Ogłoszenie wyników

 

20:00 - 21:45     Druga część głosowania
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156 À • Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy,
uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

Oświadczenia Rady i Komisji

[2021/2922(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej

44 À • Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma
Grupy ds. Kodeksu Postępowania)

Sprawozdanie: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Sprawozdanie w sprawie reformy polityki unijnej dotyczącej szkodliwych praktyk
podatkowych (w tym reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania)

[2020/2258(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

148 • Aktualna sytuacja przedłożonych planów odbudowy w ramach Instrumentu na rzecz
Odbudowy i Zwiększania Odporności, które oczekują na zatwierdzenie

Oświadczenie Komisji

[2021/2911(RSP)]

43 À • Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020

Sprawozdanie: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie za rok 2020

[2020/2122(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

136 • Głosowanie nad poprawkami

137 • Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020

Sprawozdanie: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

138 • Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma Grupy ds.
Kodeksu Postępowania)

Sprawozdanie: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

139 • Głosowania końcowe



 

20:30 - 21:30     Debata
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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)

[2020/2045(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rozwoju

Komisja Budżetowa

46 À - Stan zdolności cyberobronnych UE

Sprawozdanie: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

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

Sprawozdanie: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

20 À - Ochrona osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem petycji – wyciągnięte wnioski

Sprawozdanie: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Komisja Petycji

109 • Brak chęci rozwijania europejskiego mechanizmu współpracy transgranicznej ze
strony Rady

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Komisja Rozwoju Regionalnego
Rada
Brak postępów w sprawie europejskiego mechanizmu transgranicznego – brak woli w Radzie

[2021/2886(RSP)]


	Środa 6 października 2021 r.
	09:00      Ogłoszenie wyników
	09:00 - 13:00     Debata (lub po ogłoszeniu wyników)
	13:00 - 14:45     Pierwsza część głosowania
	15:00 - 20:00     Debaty
	19:00      Ogłoszenie wyników
	20:00 - 21:45     Druga część głosowania
	20:30 - 21:30     Debata


