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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 - 12:00     DEBATA PRIORYTETOWA

 

12:00 - 12:30     Uroczyste posiedzenie

 

12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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09:00 - 12:00 DEBATA PRIORYTETOWA

12:00 - 12:30 Uroczyste posiedzenie

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

15:00 - 23:00 Debaty

35 • Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/3022(RSP)]

45 • Wystąpienie Muhammadu Buhariego, prezydenta Republiki Federalnej Nigerii

36 «««I - Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający
obchodzeniu ceł

Sprawozdanie: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających
tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

[COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

37 «««I - Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł

Sprawozdanie: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie
preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

[COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

69 - Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011

Projekt rezolucji

B8-0168/2016

[2016/2542(RSP)]

79 À - Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie
zmodyfikowanej soi FG72

Projekt rezolucji

B8-0133/2016

[2016/2547(RSP)]
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80 À - Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie
zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788

Projekt rezolucji

B8-0134/2016

[2016/2548(RSP)]

81 À - Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie
zmodyfikowanej soi  MON 87705 × MON 89788

Projekt rezolucji

B8-0135/2016

[2016/2549(RSP)]

56 À - Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów
pasażerskich i użytkowych (Euro 6)

Projekt rezolucji

B8-0040/2016

[2015/2988(RPS)]

(Debata: 18/01/2016)

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

Sprawozdanie: Viviane Reding (A8-0009/2016)

[2015/2233(INI)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

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

Projekty rezolucji

B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016

[2016/2526(RSP)]

12 À • Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r.

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2892(RSP)]

11 À • Proces integracji Kosowa z Unią Europejską

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2893(RSP)]

88 • Proces wyborczy na Haiti

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

[2016/2560(RSP)]

60 À • Sytuacja w Libii

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

[2016/2537(RSP)]
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59 • Sytuacja w Wenezueli

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

[2016/2538(RSP)]

31 • Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach
arbitrażowych między inwestorem a państwem

Pytanie ustne

Bernd Lange, Salvatore Cicu (O-000153/2015 - B8-0104/2016)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Rada
Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między
inwestorem a państwem

[2015/2930(RSP)]

58 • Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach
publicznych

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2539(RSP)]
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