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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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09:00 - 12:50 DEBATY PRIORYTETOWE

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

15:00 - 23:00 Debaty

91 • Stan Unii

Oświadczenie przewodniczącego Komisji

[2015/2738(RSP)]

127 À • Migracja i uchodźcy w Europie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2833(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

138 - Wniosek w sprawie zmiany nazwy Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na
Delegację do spraw Stosunków z Palestyną

[2015/2842(RSO)]

34 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i
rekompensata finansowa (zalecenie)

Zalecenie: João Ferreira (A8-0233/2015)

[11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

58 - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i
rekompensata finansowa (sprawozdanie)

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0236/2015)

[2015/2119(INI)]

Komisja Rybołówstwa

118 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do
połowów i rekompensata finansowa (zalecenie)

Zalecenie: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

[15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

107 À - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do
połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie)

Sprawozdanie: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

[2015/2100(INI)]

Komisja Rybołówstwa
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104 ««« - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i
rekompensata finansowa

Zalecenie: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

[15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

66 ««« - Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

Zalecenie: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu
zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

[06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

63 À - Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu
(umowa o ułatwieniach w handlu)

Sprawozdanie: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie
zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające
Światową Organizację Handlu

[2015/2067(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

122 ««« - Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy
przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej

Zalecenie: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej odpowiednio Królestwo Belgii i Rzeczpospolitą
Polską do ratyfikowania, a Republikę Austrii do przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie
umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI)

[08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)]

Komisja Prawna

111 À« - Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

Sprawozdanie: Ska Keller (A8-0245/2015)

[COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

19 À - Miejski wymiar polityki UE

Sprawozdanie: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

[COM(2014)0490 - 2014/2213(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

28 À - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej w UE

Sprawozdanie: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

[2014/2245(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

22 À - Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Sprawozdanie: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

[2014/2255(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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Wspólna debata - Unijny rynek pracy
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55 À - Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.

Sprawozdanie: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

[2015/2005(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

69 À - Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach

Sprawozdanie: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

[2014/2251(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

57 À - Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE

Sprawozdanie: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

[2014/2250(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

125 À - EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

Sprawozdanie w sprawie EOG i Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego

[2015/2061(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

99 À • Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

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

[2015/2685(RSP)]

128 À • Sytuacja na Białorusi

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

[2015/2834(RSP)]

129 • Porozumienie z Iranem w sprawie kwestii jądrowej

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

[2015/2835(RSP)]

72 À • Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia

Sprawozdanie: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w
zwalczaniu bezrobocia

[2014/2236(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych



 
Koniec wspólnej debaty
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24 À • Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.

Sprawozdanie: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Sprawozdanie w sprawie utworzenia konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.:
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku
pracy jako sposób na wyjście z kryzysu

[2014/2235(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

135 • Niepewne formy zatrudnienia

Pytania ustne

Thomas Händel (O-000090/2015 - B8-0751/2015)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Rada
Niepewne formy zatrudnienia

Thomas Händel (O-000091/2015 - B8-0752/2015)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja
Niepewne formy zatrudnienia

[2015/2708(RSP)]

130 • Stabilność systemów opieki zdrowotnej w Europie: przyszłe wyzwania

Oświadczenie Komisji

[2015/2836(RSP)]
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