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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 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 12:20 Debaty

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

15:00 - 23:00 Debaty

63 • 70. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz

Oświadczenie przewodniczącego

[2014/3015(RSP)]

17 • Bilans prezydencji włoskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy
organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Zalecenie do drugiego czytania: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub
zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium

[2010/0208(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

10 ««« - Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w
sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i
Książęcej

Zalecenie: João Ferreira (A8-0061/2014)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w
sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i
Książęcej

[2014/0115(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

11 ««« - Umowa UE–Seszele w sprawie dostępu statków rybackich do wód Majotty

Zalecenie: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej
Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających
pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii
Europejskiej

[2014/0079(NLE)]

Komisja Rybołówstwa



 

15:00 - 23:00     
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26 ««« - Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE–Tunezja mający na celu uwzględnienie
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Zalecenie: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich,
Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

[2009/0174(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

81 • Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
„Wdrożenia białej księgi z 2011 r. w sprawie transportu: bilans dotychczasowych działań oraz
przyszłe działania na rzecz zrównoważonej mobilności

Art. 137

20 À«««II - Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów
zmodyfikowanych genetycznie

Zalecenie do drugiego czytania: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

12 À«««I - Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji
Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM
(Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

[2014/0213(COD)]

Komisja Rybołówstwa

18 • Konkluzje Rady Europejskiej (18 grudnia 2014 r.)

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2014/2854(RSP)]

67 À • Sytuacja w Libii

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

[2014/3018(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

74 • Niedawne przypadki przemytu ludzi w rejonie Morza Śródziemnego

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2507(RSP)]

76 • Kobiety w zarządach spółek

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2509(RSP)]
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77 • Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2510(RSP)]

78 • Inwigilacja adwokatów w UE

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2511(RSP)]
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