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Czwartek 10 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



Czwartek 10 marca 2022 r.

 

 

09:00      Ogłoszenie wyników

 

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

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 144 Regulaminu PE)
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09:00 Ogłoszenie wyników

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

09:45 - 11:00 Pierwsza część głosowania

13:00 Ogłoszenie wyników

13:45 - 15:00 Druga część głosowania

15:00 - 16:00 Debata

16:00 Ogłoszenie wyników

74 • Przejrzystość i normy administracyjne - rozpatrywanie wniosków o udzielenie
publicznego dostępu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Oświadczenie Komisji

[2022/2578(RSP)]

56 • Potrzeba ambitnej strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych

Oświadczenie Komisji

[2022/2539(RSP)]

76 À • Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku

Wspólna rezolucja B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022,
B9-0156/2022, B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu

Wspólna rezolucja B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022,
B9-0144/2022, B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Zniszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

Wspólna rezolucja B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022,
B9-0150/2022, B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Pierwsza część głosowania
 

Jedno głosowanie

 

Głosowanie nad poprawkami

 

Głosowania końcowe
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38 - Europejskie ramy podatku u źródła

Sprawozdanie: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

79 • Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku

[2022/2580(RSP)]

80 • Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu

[2022/2581(RSP)]

81 • Zniszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

[2022/2582(RSP)]

90 • Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.

Sprawozdanie: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Komisja Petycji

82 • Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej

Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

52 À«««I - Baterie i zużyte baterie

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności



13:00      Ogłoszenie wyników

 

13:45 - 15:00     Druga część głosowania
 

Głosowania końcowe

 

15:00 - 16:00     Debata

 

16:00      Ogłoszenie wyników
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76 À - Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku

Wspólna rezolucja B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu

Wspólna rezolucja B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Zniszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

Wspólna rezolucja B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

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

Sprawozdanie: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Komisja Petycji

32 À - Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej

Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

75 • Systemowe podejście UE do przewlekłej choroby nerek

Oświadczenie Komisji

[2022/2579(RSP)]
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