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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

12:00 - 12:30 Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

12:30 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

76 • Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Oświadczenie przewodniczącego Komisji

[2014/2975(RSP)]

W obecności Rady i Prezesa EBI
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

11 À • Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-
12 grudnia 2014 r.)

Oświadczenia Rady i Komisji

[2014/2777(RSP)]

49 • Nagroda im. Sacharowa - 2014

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa za 2014 r. doktorowi Denisowi MUKWEGE w
uznaniu jego nieustających wysiłków na rzecz przywracania integralności fizycznej i
psychicznej tysiącom kobiet i dziewcząt będącym ofiarami wykorzystywania seksualnego
przez siły rebelianckie w Republice Demokratycznej Konga

18 « - Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

19 À« - Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji

Sprawozdanie: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

11 À - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.)

Projekty rezolucji

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Przyznanie Palestynie statusu państwa

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

[2014/2964(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej

44 À • 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka

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

[2014/2919(RSP)]

72 • Wyniki szczytu G20

Oświadczenia Rady i Komisji

[2014/2968(RSP)]

73 À • Jednolity rynek internetowy

Oświadczenie Komisji

[2014/2973(RSP)]

75 À • Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu

Oświadczenie Komisji

[2014/2976(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
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