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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

16 À • Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014

Sprawozdanie: Notis Marias (A8-0012/2016)

Sparwozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014

[2015/2115(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

W obecności Mario Draghiego, prezesa EBC
Głosowanie odbędzie się podczas II sesji lutowej

41 À • Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

Sprawozdanie: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej
w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

[2015/2233(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Głosowanie odbędzie się w środę

48 • Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej

Pytanie ustne

Bernd Lange (O-000005/2016 - B8-0102/2016)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej

[2016/2514(RSP)]

82 • Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie
gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią

Pytanie ustne

Bernd Lange, Christofer Fjellner (O-000011/2016 - B8-0108/2016)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a
Afryką Zachodnią

[2016/2554(RSP)]

39 À • Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej

Sprawozdanie: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony
różnorodności biologicznej

[2015/2137(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności
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2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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