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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

103 • Międzynarodowy Dzień Romów

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2645(RSP)]

Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych

54 À • Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

Sprawozdanie: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie
pomocniczości i proporcjonalności

[2014/2252(INI)]

Komisja Prawna

93 À • Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla
substancji czynnej pod nazwą glifosat

[2016/2624(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w środę

52 À • Program sprawności i wydajności regulacyjnej

Sprawozdanie: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

Sprawozdanie w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT):
aktualna sytuacja i perspektywa

[2014/2150(INI)]

Komisja Prawna

53 À • Poprawa regulacji jednolitego rynku

Sprawozdanie: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do poprawy regulacji jednolitego rynku

[2015/2089(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

66 À • Zdobywanie wiedzy o UE w szkole

Sprawozdanie: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

Sprawozdanie w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole

[2015/2138(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji
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69 À • Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu
zawodowym

Sprawozdanie: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Sprawozdanie w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania
mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie
się przez całe życie

[2015/2257(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

31 À • Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych,
walutowych i regulacyjnych

Sprawozdanie: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

Sprawozdanie w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów
finansowych, walutowych i regulacyjnych

[2015/2060(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

24 À • Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

Sprawozdanie w sprawie innowacji i dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa
przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa

[2015/2090(INI)]

Komisja Rybołówstwa

29 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z
rybołówstwem

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Sprawozdanie w sprawie aspektów związanych z rybołówstwem w ramach
międzynarodowego porozumienia w sprawie morskiej różnorodności biologicznej na
obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową, Konwencja Narodów
Zjednoczonych o prawie morza

[2015/2109(INI)]

Komisja Rybołówstwa

28 À • Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów

Sprawozdanie: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Sprawozdanie w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru
wspólnej polityki rybołówstwa, w tym umów w sprawie połowów

[2015/2091(INI)]

Komisja Rybołówstwa

2 • Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
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