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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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17:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

118 À«««II • Wdrożenie systemu pokładowego eCall

Zalecenie do drugiego czytania: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym
czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego
eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE

[2013/0165(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

91 À • Strategia dotycząca alkoholu

Pytanie ustne

Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini
(O-000008/2015 - B8-0108/2015)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Strategia dotycząca alkoholu

[2015/2543(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

189 À • Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia
na rzecz zrównoważoności

Oświadczenie Komisji

[2015/2589(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

119 À«««I • Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim
oraz połowów eksploatujących te zasoby

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w
Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1098/2007

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Komisja Rybołówstwa
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80 À«««I • Obowiązek wyładunku

Sprawozdanie: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr
1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr
1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do
obowiązku wyładunku

[2013/0436(COD)]

Komisja Rybołówstwa

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

97 À • Wdrażanie procesu bolońskiego

Sprawozdanie: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego

[2015/2039(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

51 À • Film europejski w dobie cyfrowej

Sprawozdanie: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej

[2014/2148(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

107 À • Nowa strategia leśna UE

Sprawozdanie: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-
drzewnego

[2014/2223(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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