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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



Wtorek 24 listopada 2015 r.

 

 

08:30 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     (Wręczenie Nagrody LUX)

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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08:30 - 12:00 Debaty

12:00 - 12:30 (Wręczenie Nagrody LUX)

12:30 - 14:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

15:00 - 23:00 Debaty

57 • Stan unii energetycznej

Oświadczenie Komisji

[2015/2737(RSP)]

30 «««I • Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Dodatkowe sprawozdanie: Werner Langen (A8-0315/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)

[2012/0175(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

66 «««I - Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0250/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

[2014/0337(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

65 «««I - Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy
policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0251/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej
niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w
sprawach karnych

[2014/0338(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

64 «««I - Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów
sprawiedliwości

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0252/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
uchylającego niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów
sprawiedliwości w sprawach karnych

[2014/0339(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych



 

15:00 - 23:00     
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83 ««« - Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka
południowego

Zalecenie: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia
w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego
(CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji Konwencji ds. Ochrony Tuńczyka
Południowego

[2015/0036(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

30 «««I - Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Dodatkowe sprawozdanie: Werner Langen (A8-0315/2015)

[2012/0175(COD)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

29 À - Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci

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

[2014/2237(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

41 À - Polityka spójności a społeczności marginalizowane

Sprawozdanie: Terry Reintke (A8-0314/2015)

[2014/2247(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

47 À - Rola UE w ONZ

Sprawozdanie: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

[2015/2104(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

23 À • Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub
skutkach

Sprawozdanie: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym
charakterze lub skutkach

[2015/2066(INI)]

Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym
Charakterze lub Skutkach

101 • Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury
budżetowej

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego



 
Wspólna debata - Przemysł obróbki metali nieszlachetnych w UE

 
Koniec wspólnej debaty
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69 À • Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje
terrorystyczne

Sprawozdanie: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Sprawozdanie w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli
europejskich przez organizacje terrorystyczne

[2015/2063(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

56 À • Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali
nieszlachetnych

Sprawozdanie: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu
obróbki metali nieszlachetnych

[2014/2211(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Głosowanie odbędzie się na drugiej sesji grudniowej

93 • Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE

Oświadczenie Komisji

[2015/2978(RSP)]

58 À • Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020

Sprawozdanie: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Sprawozdanie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy na lata 2014–2020

[2015/2107(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

95 • Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze
względu na płeć w UE

Oświadczenie Komisji

[2015/2971(RSP)]
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