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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



Środa 24 lutego 2016 r.

 

 

15:00 - 23:00     

 
Wspólna debata - Europejski semestr 2016

 
Koniec wspólnej debaty

1 1Środa 24 lutego 2016 r.

577.136/OJ 577.136/OJ

15:00 - 23:00 Debaty

1 • Wznowienie sesji i porządek prac

13 • Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej  w dniach 18–19 lutego 2016 r.

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2015/3023(RSP)]

21 À • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza
wzrostu gospodarczego na rok 2016

Sprawozdanie: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

[2015/2285(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

23 À • Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i
aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.

Sprawozdanie: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu
gospodarczego na 2016 r.

[2015/2330(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

22 À • Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016

Sprawozdanie: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego
semestru 2016

[2015/2256(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

17 À«««I • Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie
mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy

Sprawozdanie: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w
zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy

[COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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24 À«««I • Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla
Republiki Tunezyjskiej

Sprawozdanie: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych
środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

[COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

29 À • Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja

Oświadczenie Komisji

[2015/2791(RSP)]

36 • Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej
narkotyków

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2561(RSP)]

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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