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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 - 11:50     Debaty

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Głosowanie

 

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

 

Pojedyncze głosowania
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09:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 12:30 Debaty

12:30 - 13:45 Głosowanie

15:00 - 23:00 Debaty

19:00 Ogłoszenie wyników

17 À • Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Sprawozdanie w sprawie obcych ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne w Unii
Europejskiej, w tym dezinformacji

[2020/2268(INI)]

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii
Europejskiej, w tym Dezinformacji

101 • (Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet
Wystąpienie Oksany Zabuzhko, ukraińskiej pisarki)

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

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

25 À«««I - Regionalne rachunki ekonomiczne dla rolnictwa

Sprawozdanie: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do regionalnych rachunków ekonomicznych dla rolnictwa

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

39 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive – Hiszpania

Sprawozdanie: Monika Vana (A9-0038/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników
w następstwie wniosku złożonego przez Hiszpanię – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Komisja Budżetowa



 

Głosowanie nad poprawkami

2 2Wtorek 8 marca 2022 r.

729.053/OJ 729.053/OJ

50 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych
Pracowników - wniosek EGF/2022/000 TA 2022 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników
- EGF/2022/000 TA 2022 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Komisja Budżetowa

51 À - Kurcząca się przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego w Europie

Sprawozdanie: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

49 À - Rola kultury, edukacji, mediów i sportu w walce z rasizmem

Sprawozdanie: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

15 À - Polityka spójności: zmniejszanie różnic w opiece zdrowotnej i zacieśnianie transgranicznej
współpracy w dziedzinie zdrowia

Sprawozdanie: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

21 À - Polityka spójności: promowanie innowacyjnej i inteligentnej transformacji oraz regionalnych
połączeń teleinformatycznych

Sprawozdanie: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

120 • Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii
Europejskiej, w tym Dezinformacji

94 • Programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów

Sprawozdanie: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

121 • Kontakt z obywatelami: prawo do składania petycji, prawo do zwracania się do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich i europejska inicjatywa obywatelska

Sprawozdanie: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Komisja Petycji



15:00 - 23:00     Debaty

 

19:00      Ogłoszenie wyników
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71 • Pogorszenie się sytuacji uchodźców na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę

Oświadczenia Rady i Komisji

[2022/2575(RSP)]

72 • Sytuacja w Bośni i Hercegowinie

Oświadczenie Komisji

[2022/2576(RSP)]

70 • Wzrost cen energii i manipulacje na rynku gazu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Wzrost cen energii i manipulacje na rynku gazu

[2022/2552(RSP)]

29 À • Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za
2020 r.

Sprawozdanie: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim –
sprawozdanie roczne za 2020 r.

[2021/2039(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

20 À • Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Sprawozdanie w sprawie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci

[2021/2003(INI)]

Komisja Rozwoju

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
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