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Czwartek 4 lutego 2016 r.



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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Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 135 Regulaminu PE)
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09:00 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 17:00 Debaty

54 À • Regiony wyspiarskie

Pytanie ustne

Iskra Mihaylova (O-000013/2016 - B8-0106/2016)
Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja
Regiony wyspiarskie

[2015/3014(RSP)]

55 À • Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i
inwestycyjnych

Pytanie ustne

Iskra Mihaylova (O-000012/2016 - B8-0105/2016)
Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja
Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych

[2015/3013(RSP)]

84 À • Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja
Tatarów krymskich

Wspólna rezolucja B8-0173/2016, B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,
B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016

[2016/2556(RSP)]

85 À • Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana

Wspólna rezolucja B8-0174/2016, B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,
B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016

[2016/2557(RSP)]

86 À • Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu

Wspólna rezolucja B8-0175/2016, B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,
B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016

[2016/2558(RSP)]
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9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

12 À - Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r.

B8-0166/2016

[2015/2892(RSP)]

11 À - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską

Projekty rezolucji

B8-0167/2016

[2015/2893(RSP)]

60 À - Sytuacja w Libii

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016,
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016

[2016/2537(RSP)]

54 À - Regiony wyspiarskie

Projekty rezolucji

B8-0165/2016

[2015/3014(RSP)]

55 À - Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych

Projekty rezolucji

B8-0171/2016

[2015/3013(RSP)]

51 À - Sytuacja humanitarna w Jemenie

Projekty rezolucji

B8-0147/2016, Wspólna rezolucja B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016,
B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016

[2016/2515(RSP)]

(Debata: 20/01/2016)

53 À - Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016,
B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016

[2016/2529(RSP)]

(Debata: 20/01/2016)



15:00 - 17:00     
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65 • Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie
adriatyckim

Oświadczenie Komisji

[2015/2922(RSP)]

57 À • Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we
wszystkich państwach członkowskich

Oświadczenie Komisji

[2016/2540(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas II sesji lutowej
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