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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 - 11:50     DEBATA PRIORYTETOWA

 

12:00 - 12:30     Uroczyste posiedzenie

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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08:30 - 11:50 DEBATA PRIORYTETOWA

12:00 - 12:30 Uroczyste posiedzenie

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

15:00 - 23:00 Debaty

96 • Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2972(RSP)]

71 • Wystąpienie prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelli

80 - Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr
8/2015 na rok budżetowy 2015, Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych

[13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)]

Komisja Budżetowa

73 - Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w
celu zażegnania kryzysu uchodźczego

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu
zażegnania kryzysu uchodźczego zgodnie z pkt 12 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

[COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)]

Komisja Budżetowa

81 - Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na
2016 r.

Sprawozdanie: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 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,
w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r.

[COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)]

Komisja Budżetowa



 

15:00 - 23:00
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101 - Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt

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

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

Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego

82 À - Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-
etyloheksylu (DEHP)

B8-1228/2015

[2015/2962(RSP)]

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

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

[2015/2066(INI)]

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

69 À - Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne

Sprawozdanie: Rachida Dati (A8-0316/2015)

[2015/2063(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Sprawozdanie: Ole Christensen (A8-0312/2015)

[2015/2107(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

54 • Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE

Pytanie ustne

Iratxe García Pérez (O-000126/2015 - B8-1105/2015)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE

[2015/2855(RSP)]

Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

68 • Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w
dniach 15–16 listopada 2015 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2902(RSP)]

97 À • Sytuacja w Burundi

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

[2015/2973(RSP)]

Głosowanie odbędzie się na drugiej sesji grudniowej



3 3Środa 25 listopada 2015 r.

571.857/OJ 571.857/OJ

98 • Wybory w Mjanmie/ Birmie

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

[2015/2974(RSP)]

99 • Sytuacja w Gruzji

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

[2015/2975(RSP)]

100 • Sytuacja w Mołdawii

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

[2015/2976(RSP)]

94 À • Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się
kryzysów

Pytanie ustne

Linda McAvan (O-000147/2015 - B8-1108/2015)
Komisja Rozwoju
Komisja
Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów

[2015/2977(RSP)]
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