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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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09:00 - 11:50     

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)

 

12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 11:50 Debaty

12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

32 • Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

[2014/2830(RSP)]

33 À • Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie

Wspólna rezolucja B8-0090/2014, B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014,
B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014, B8-0099/2014

[2014/2832(RSP)]

34 À • Burundi, w szczególności przypadek Pierre'a Clavera Mbonimpy

Wspólna rezolucja B8-0086/2014, B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014,
B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014, B8-0106/2014

[2014/2833(RSP)]

35 À • Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu

Wspólna rezolucja B8-0097/2014, B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014,
B8-0103/2014, B8-0104/2014, B8-0105/2014

[2014/2834(RSP)]

9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

42 À - Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014,
B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014

[2014/2841(RSP)]

43 À - Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa Ebola

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014,
B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014

[2014/2842(RSP)]
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44 À - Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa ISIS, w tym prześladowania mniejszości

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014,
B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014

[2014/2843(RSP)]

45 À - Sytuacja w Libii

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014,
B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014

[2014/2844(RSP)]

46 À - Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE

Projekty rezolucji

B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, Wspólna rezolucja B8-0117/2014, B8-0117/2014,
B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014

[2014/2845(RSP)]

31 À - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady
(WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z
niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o
partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie
usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

Projekty rezolucji

B8-0081/2014

[2014/2781(DEA)]

Art. 105 ust. 4
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