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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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15:00 - 16:00 Debaty

76 À • Apel o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów

Oświadczenia Rady i Komisji

[2022/2705(RSP)]

18 À • Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu
produktami pochodzącymi z pracy przymusowej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Bernd Lange (O-000018/2022 - B9-0015/22)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu produktami pochodzącymi z
pracy przymusowej

[2022/2611(RSP)]

71 À - Poszanowanie praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnione dokumenty z obozów reedukacyjnych w
tym regionie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0310/2022, B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022,
B9-0319/2022, B9-0325/2022

[2022/2700(RSP)]

72 À - Instrumentalizacja wymiaru sprawiedliwości jako narzędzie represji w Nikaragui

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B9-0293/2022, B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022,
B9-0313/2022, B9-0315/2022

[2022/2701(RSP)]

73 À - Naruszanie wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy w Gruzji

Projekty rezolucji

B9-0295/2022, Wspólna rezolucja B9-0300/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022,
B9-0304/2022, B9-0309/2022

[2022/2702(RSP)]

80 À - Praworządność a ewentualne zatwierdzenie polskiego krajowego planu odbudowy (RRF)

B9-0316/2022, Wspólna rezolucja B9-0317/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022,
B9-0322/2022, B9-0323/2022

[2022/2703(RSP)]
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20 À«««I - Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym

Sprawozdanie: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

17 À - Parlamentarne prawo inicjatywy

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

[2020/2132(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

62 À - Globalne zagrożenia dla prawa do aborcji: możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez
amerykański Sąd Najwyższy

Projekty rezolucji

B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

[2022/2665(RSP)]

76 À - Apel o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów

Projekty rezolucji

B9-0305/2022, B9-0307/2022

[2022/2705(RSP)]

18 À - Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu produktami pochodzącymi z
pracy przymusowej

Projekty rezolucji

B9-0291/2022

[2022/2611(RSP)]

41 À • Nielegalne pozyskiwanie drewna w UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej

Dolors Montserrat (O-000020/2022 - B9-0016/22)
Komisja Petycji
Komisja
Nielegalne pozyskiwanie drewna w UE

[2022/2523(RSP)]

Głosowanie w drugiej sesji czerwcowej

37 • Wyjaśnienia głosowania
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