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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 PRIORYTETOWE

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

15:00 - 23:00 Debaty

76 • Program działalności prezydencji luksemburskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2718(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

75 • Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca
2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2015/2719(RSP)]

W obecności Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej

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

Sprawozdanie: Bernd Lange (A8-0175/2015)

[2014/2228(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

54 ««« - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w
celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE)

Zalecenie: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw
członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i
ich państwami członkowskimi z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii z drugiej strony,
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

[05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

53 ««« - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia
Chorwacji do UE)

Zalecenie: David McAllister (A8-0189/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw
członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i
ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Serbii z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

[06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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62 ««« - Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy

Zalecenie: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

Zalecenie do projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia umowy o współpracy naukowej i
technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii

[05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

63 ««« - Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020”

Zalecenie: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

Zalecenie do projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o współpracy naukowej i technologicznej
między UE a Wyspami Owczymi, włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) – „Horyzont 2020”

[05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

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

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

[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)

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

65 «««I - Marynarze

Sprawozdanie: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE

[COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

61 ««« - Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania
ITER

Zalecenie: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i
technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją
Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem
ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w
działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy

[05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

35 À« - Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

Sprawozdanie: Laura Agea (A8-0205/2015)

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

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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96 À - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii
EGF/2015/001 FI/Broadcom

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 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
(wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię)

[COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)]

Komisja Budżetowa

80 À - Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

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

[2015/2074(BUD)]

Komisja Budżetowa

30 À - Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia

Sprawozdanie: Jean Lambert (A8-0204/2015)

[2014/2238(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

33 À - Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach
rozwijających się

Sprawozdanie: Elly Schlein (A8-0184/2015)

[2015/2058(INI)]

Komisja Rozwoju

102 • Niedawne zamachy terrorystyczne

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2759(RSP)]

106 • Wsparcie UE dla Tunezji

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

[2015/2765(RSP)]

87 • Przyszłe stosunki UE-Kuba

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

[2015/2616(RSP)]

103 À • Sytuacja w Jemenie

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

[2015/2760(RSP)]
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104 • Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.)

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

[2015/2761(RSP)]

71 À • Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

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

[2015/2685(RSP)]

Głosowanie odbędzie się we wrześniu

27 À • Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej i perspektywy na stabilność polityczną

Sprawozdanie: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i perspektyw na stabilność polityczną

[2014/2229(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

26 À • Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

Sprawozdanie: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa

[2015/2002(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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