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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 - 11:50     

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 135 Regulaminu PE)

 

12:00 - 14:00     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 11:50 Debaty

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

51 • Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014

[2015/2852(RSP)]

W obecności Vítora Manuela da Silvy Caldeiry, prezesa Trybunału Obrachunkowego

90 À • Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul

Wspólna rezolucja B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015,
B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015

[2015/2968(RSP)]

91 À • Kambodża

Wspólna rezolucja B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015,
B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015

[2015/2969(RSP)]

92 À • Wolność słowa w Bangladeszu

Wspólna rezolucja B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015,
B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015

[2015/2970(RSP)]

9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

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

Projekty rezolucji

B8-1230/2015

[2015/2632(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-1241/2015

[2015/2656(RSP)]
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79 À - Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015,
B8-1282/2015, B8-1283/2015

[2015/2957(RSP)]

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

Projekty rezolucji

B8-1240/2015

[2015/2977(RSP)]

89 À - Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki

Projekty rezolucji

B8-1231/2015

[2015/2772(RSP)]

(Debata: 27/10/2015)
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