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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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10:00 - 11:45 Debaty

11:45 - 12:00 GŁOSOWANIE (lub na zakończenie poprzedzającej debaty)

2 • Wznowienie sesji i porządek prac

3 À • Wynik referendum w Zjednoczonym Królestwie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2800(RSP)]

Następnie wystąpienia przewodniczących grup politycznych

3 À - Wynik referendum w Zjednoczonym Królestwie

Projekty rezolucji

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Rada (łącznie z odpowiedziami) :15'

Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami) :15'

Posłowie :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30
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3 À • Wynik referendum w Zjednoczonym Królestwie - Oświadczenia Rady i Komisji

- Projekty rezolucji Piątek 24 czerwca o godz. 16.00

- Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji Poniedziałek 27 czerwca o godz. 17.00

- Poprawki do wspólnych projektów rezolucji Poniedziałek 27 czerwca o godz. 18.00

- Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienne Poniedziałek 27 czerwca o godz. 21.00
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