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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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14:00 - 15:00 GŁOSOWANIE

15:00 - 23:30 Debaty (lub na zakończenie głosowania)

47 • Wznowienie sesji i porządek prac

48 • GŁOSOWANIA:

37 À«««I • Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie z EFRROW w reakcji na skutki rosyjskiej
inwazji na Ukrainę

Sprawozdanie:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

52 • „Gotowi na 55”

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

49 À«««I - Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii

Sprawozdanie: Peter Liese (A9-0162/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii,
decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 07/06/2022, głosowanie: 08/06/2022)

50 «««I - Społeczny Fundusz Klimatyczny

Sprawozdanie: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 07/06/2022, głosowanie: 08/06/2022)

51 À«««I - Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Sprawozdanie: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Debata: 07/06/2022, głosowanie: 08/06/2022)
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35 • To jest Europa – Debata z udziałem premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia

[2022/2709(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

20 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 23–24 czerwca 2022
r., a także do spotkania z przywódcami państw Bałkanów Zachodnich 23
czerwca

Oświadczenia Rady i Komisji

[2022/2660(RSP)]

42 À • Przyznanie Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji statusu krajów
kandydujących

Oświadczenia Rady i Komisji

[2022/2716(RSP)]

10 À • Wdrażanie i realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Sprawozdanie: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

[2022/2002(INI)]

Komisja Rozwoju

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

5 À • Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-
0171/2022)

Sprawozdanie z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

[2021/2251(INI)]

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

15 À • Środki włączenia społecznego w programie Erasmus+ w latach 2014-2020

Sprawozdanie: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Sprawozdanie z wdrażania środków włączenia społecznego w programie Erasmus+ w
latach 2014-2020

[2021/2009(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

8 À • Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Czarnogóry

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2021 dotyczącego Czarnogóry

[2021/2247(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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13 • Przyszłość stosunków handlowych między UE a Afryką

Sprawozdanie: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości stosunków handlowych między UE a Afryką

[2021/2178(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

9 À • Przyszłość polityki UE dotyczącej inwestycji międzynarodowych

Sprawozdanie: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości polityki UE dotyczącej inwestycji
międzynarodowych

[2021/2176(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

18 • Projekt budżetu korygującego nr 3/2022 – Finansowanie kosztów przyjęcia
osób uciekających z Ukrainy

Sprawozdanie: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu
korygującego nr 3/2022 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Finansowanie
kosztów przyjęcia osób uciekających z Ukrainy

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Komisja Budżetowa

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

44 • Wyjaśnienia głosowania
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