
09/03/22 729.053/OJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI

2019 2024

Dokument na posiedzenie

PORZĄDEK DZIENNY

Środa 9 marca 2022 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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08:30 - 10:30 Debata

10:30 - 12:30 Debata

12:30 - 13:45 Pierwsza część głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

19:00 Ogłoszenie wyników

20:00 - 21:15 Druga część głosowania

36 À • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej –  Roczna
analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej – Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

[2022/2006(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

23 À • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i
aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego
na 2022 r.

Sprawozdanie: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego
wzrostu gospodarczego na 2022 r.

[2021/2233(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

102 • Debata z udziałem premier Estonii Kai Kallas - Rola UE w zmieniającym się świecie
i bezpieczeństwo Europy po agresji i inwazji Rosji na Ukrainę

[2022/2583(RSP)]
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Pojedyncze głosowania
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61 « - Sklepy wolnocłowe znajdujące się we francuskim terminalu Eurotunelu

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
2008/118/WE i dyrektywę (UE) 2020/262 (wersja przekształcona) w odniesieniu do sklepów
wolnocłowych znajdujących się we francuskim terminalu Eurotunelu

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

62 « - Stawki podatku od wartości dodanej

Sprawozdanie: Marek Belka (A9-0036/2022)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w
odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

(Debata: 02/10/2018, głosowanie: 03/10/2018)

59 À - Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Unijna lista projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskiej infrastruktury
energetycznej

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna
GHB811 (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak
73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość

Projekt decyzji zgodnie z art. 207 Regulaminu

116 • Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w
Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Projekt decyzji zgodnie z art. 207 Regulaminu

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) - Uwzględnianie aspektu płci w
Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r.

88 • Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Komisja Rozwoju
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia



 

Głosowania końcowe
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89 • Praworządność i konsekwencje wyroku ETS

Projekty rezolucji
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Baterie i zużyte baterie

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

24 À«««I • Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Sprawozdanie: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

(Debata: 07/07/2021, głosowanie: 08/07/2021)

31 À • Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r.

Sprawozdanie: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Sprawozdanie w sprawie nowych strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy po 2020 r. (w tym lepszej ochrony pracowników przed narażeniem na
szkodliwe substancje, stres w pracy i urazy spowodowane powtarzalnymi ruchami)

[2021/2165(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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32 À • Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy
gospodarczej

Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie sprawiedliwego i prostszego
opodatkowania wspierającego strategię odbudowy gospodarczej (działania następcze PE
w związku z lipcowym planem działania Komisji i jej 25 inicjatywami w dziedzinie VAT,
opodatkowania przedsiębiorstw i opodatkowania osób fizycznych)

[2020/2254(INL)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

38 • Europejskie ramy podatku u źródła

Sprawozdanie: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Sprawozdanie w sprawie europejskich ram podatku u źródła

[2021/2097(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

28 À • Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.

Sprawozdanie: Yana Toom (A9-0019/2022)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2020 r. Wzmacnianie
pozycji obywateli i ochrona ich praw

[2021/2099(INI)]

Komisja Petycji

83 • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej –  Roczna analiza
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

84 • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.

Sprawozdanie: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

85 • Baterie i zużyte baterie

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności



Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia
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24 À«««I - Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Sprawozdanie: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 07/07/2021, głosowanie: 08/07/2021)

31 À - Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r.

Sprawozdanie: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

104 À - Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Projekt decyzji zgodnie z art. 207 Regulaminu

105 À - Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w
Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Projekt decyzji zgodnie z art. 207 Regulaminu

106 À - Utworzenie komisji śledczej do zbadania zarzutów dotyczących wykorzystywania Pegasusa i
innego podobnego oprogramowania szpiegującego do inwigilacji

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Projekt decyzji zgodnie z art. 208 Regulaminu

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

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

[2021/2039(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

20 À - Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Komisja Rozwoju

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

55 À - Praworządność i konsekwencje wyroku ETS

Projekty rezolucji

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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