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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

11 À • Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji
ministerialnej WTO

Oświadczenie Komisji

[2015/2632(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

39 • Prawa człowieka w negocjacjach handlowych między UE a Wietnamem

Pytanie ustne

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000116/2015 - B8-1106/2015)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Prawa człowieka w negocjacjach handlowych między UE a Wietnamem

[2015/2821(RSP)]

88 À • Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami
członkowskimi a Kolumbią i Peru

Oświadczenie Komisji

[2015/2656(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

79 À • Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

Pytanie ustne

Czesław Adam Siekierski (O-000141/2015 - B8-1107/2015)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Nowa strategia w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016-2020

[2015/2957(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek

29 À • Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci

Sprawozdanie: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Sprawozdanie w sprawie zmniejszenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem
ubóstwa dzieci

[2014/2237(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych



2 2Poniedziałek 23 listopada 2015 r.

571.857/OJ 571.857/OJ

41 À • Polityka spójności a społeczności marginalizowane

Sprawozdanie: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i społeczności marginalizowanych

[2014/2247(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

47 À • Rola UE w ONZ

Sprawozdanie: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Sprawozdanie w sprawie roli UE w ONZ – w jaki sposób lepiej osiągać cele polityki
zagranicznej UE

[2015/2104(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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