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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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08:30 - 12:50 Debaty

13:00 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

77 • Przegląd działań prezydencji łotewskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2717(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

98 • Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(TTIP)

Sprawozdanie: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej
dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(TTIP)

[2014/2228(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę

72 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen

Sprawozdanie: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Bettiny Michelle Jakobsen na członka Trybunału Obrachunkowego

[2015/0803(NLE)]

Komisja Kontroli Budżetowej

78 «««I - Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia
wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi
pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst ujednolicony)

[2014/0174(COD)]

Komisja Prawna

81 «««I - Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków

Sprawozdanie: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona)

[2014/0280(COD)]

Komisja Prawna
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94 ««« - Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym
pod banderą Wenezueli

Zalecenie: João Ferreira (A8-0195/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji
w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży
Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

[2015/0001(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

60 - Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2015 Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014

[2015/2077(BUD)]

Komisja Budżetowa

59 - Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii,
Bułgarii i Włoch

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr
4/2015 na rok budżetowy 2015 i dołączonego do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch

[2015/2078(BUD)]

Komisja Budżetowa

58 - Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech

Sprawozdanie: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w
sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami
(powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech)

[2015/2079(BUD)]

Komisja Budżetowa

52 - Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie

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

[2014/2244(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

105 • Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o
Podobnym Charakterze lub Skutkach

Art. 197 Regulaminu

57 À - Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS)

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr
1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

[2015/2011(BUD)]

Komisja Budżetowa
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83 À - Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr
5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną

[2015/2121(BUD)]

Komisja Budżetowa

28 À - Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

Sprawozdanie: James Nicholson (A8-0187/2015)

[2014/2146(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Sprawozdanie: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

[2014/2233(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

68 À - Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

Sprawozdanie: Nuno Melo (A8-0170/2015)

[2014/2147(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

85 À • Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016

Oświadczenie Komisji

[2015/2729(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
Głosowanie odbędzie się w czwartek

90 À«««I • Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego

Sprawozdanie: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do
długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie
określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

[COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)]

Komisja Prawna

46 À«««I • Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Sprawozdanie: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej
dyrektywę 2003/87/WE

[COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności



 
Wspólna debata - Polityki zatrudnienia

 
Koniec wspólnej debaty
 
Wspólna debata - Finansowanie rozwoju
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80 À • Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu
budżetu na rok 2016

[2015/2074(BUD)]

Komisja Budżetowa

74 À • Europejska agenda bezpieczeństwa

Pytania ustne

Claude Moraes (O-000064/2015 - B8-0566/2015)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Rada
Europejska agenda bezpieczeństwa

Claude Moraes (O-000065/2015 - B8-0567/2015)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Europejska agenda bezpieczeństwa

[2015/2697(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

35 À« • Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

Sprawozdanie: Laura Agea (A8-0205/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych
dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

[COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

30 À • Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia

Sprawozdanie: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne
wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy

[2014/2238(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

82 • Międzynarodowa konferencja ONZ w sprawie finansowania rozwoju (13-16
lipca 2015 r.)

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2725(RSP)]



 
Koniec wspólnej debaty
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33 À • Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako
wyzwania w krajach rozwijających się

Sprawozdanie: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Sprawozdanie w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od
opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach
rozwijających się

[2015/2058(INI)]

Komisja Rozwoju
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