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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

67 «««I • Handel produktami z fok

Sprawozdanie: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z
fok

[2015/0028(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

90 À • Stan praw podstawowych w UE (2013–2014)

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej
(2013–2014)

[2014/2254(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

113 À • Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za
2014 r.

Sprawozdanie: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Sprawozdanie w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów
na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r.

[2015/2040(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

117 À • Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Sprawozdanie w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów
inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich”

[2014/2232(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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38 À • Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na
podstawie wyników

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej –
kontrola wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników

[2014/2234(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

85 À • Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie

Sprawozdanie: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie

[2014/2210(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

13 À • Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc
pracy i wzrostowi gospodarczemu

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0214/2015)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjnego w
niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego

[2014/2240(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

17 À • Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie

Sprawozdanie: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Sprawozdanie w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez
kształcenie i szkolenie

[2015/2006(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

31 À • Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie

Sprawozdanie: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Sprawozdanie w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa
kulturowego w Europie

[2014/2149(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

50 À • Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”

Sprawozdanie: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Sprawozdanie w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy
obywatelskiej „Right2Water”

[2014/2239(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności
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