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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

108 • Oświadczenie przewodniczącego - obchody rocznicy masakry w Srebrenicy

89 À • Tworzenie unii rynków kapitałowych

Pytanie ustne

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz (O-000075/2015 - B8-0564/2015)
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja
Pierwsza reakcja na zieloną księgę Komisji w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych

[2015/2634(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

84 À • Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Sprawozdanie: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sprawozdanie w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu
zamkniętym

[COM(2014)0398 - 2014/2208(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

Głosowanie odbędzie się w czwartek

28 À • Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

Sprawozdanie: James Nicholson (A8-0187/2015)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia
pakietu mlecznego

[2014/2146(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

51 À • Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej poza UE

Sprawozdanie: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i
inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE

[2014/2233(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego
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68 À • Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

Sprawozdanie: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Sprawozdanie w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

[2014/2147(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

52 • Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie

Sprawozdanie: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Sprawozdanie w sprawie realizacji multimodalnego zintegrowanego systemu
biletowego w Europie

[2014/2244(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki
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