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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 - 12:00 Debaty

12:00 - 12:30 Uroczyste posiedzenie

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

15:00 - 23:00 Debaty

25 À«««I • Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie
zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Sprawozdanie: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w
zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

[2014/0124(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

38 • Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych

Oświadczenie Komisji

[2015/2980(RSP)]

68 • Wystąpienie Toomasa Hendrika Ilvesa, prezydenta Estonii

29 «««I - Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst
jednolity)

[2015/0006(COD)]

Komisja Prawna

46 ««« - Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania
powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich

Zalecenie: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji
z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali
ciężkich

[2014/0359(NLE)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
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47 ««« - Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania
powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

Zalecenie: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji
z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego
trwałych zanieczyszczeń organicznych

[2014/0358(NLE)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

34 « - Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

Sprawozdanie: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust
porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

[2015/0810(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

32 « - Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą

Sprawozdanie: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust
porozumienia o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą

[2015/0812(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

72 - Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

[2015/2313(IMM)]

Komisja Prawna

71 - Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława
Iwaszkiewicza

[2015/2240(IMM)]

Komisja Prawna

73 - Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota

[2015/2267(IMM)]

Komisja Prawna

25 À«««I - Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy
nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Sprawozdanie: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

[2014/0124(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

39 À - Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej

Sprawozdanie: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

[2015/2137(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
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87 • Kryzys uchodźczy, kontrola granic zewnętrznych i przyszłość Schengen

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2559(RSP)]

62 • Przestrzeganie międzynarodowej zasady non-refoulement

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2535(RSP)]

64 • Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2528(RSP)]

89 • Wzrost nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w
Europie

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2563(RSP)]

52 À • Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.

Pytanie ustne

Iratxe García Pérez (O-000006/2016 - B8-0103/2016)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.

[2016/2526(RSP)]

61 • Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja
przeciwko Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających
gospodarkę hormonalną)

Pytanie ustne

Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini
(O-000003/2016 - B8-0107/2016)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
Komisja
Działania Komisji mające na celu zachowanie zgodności z orzeczeniem w sprawie T-521/14 Szwecja
przeciwko Komisji

[2016/2536(RSP)]

63 • Przejrzystość i kontrola badań klinicznych

Oświadczenie Komisji

[2016/2534(RSP)]
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