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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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12:30 - 14:30     GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
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08:30 - 12:20 Debaty

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

15:00 - 23:00 Debaty

42 À • Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do
problematyki migracji

Sprawozdanie: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego
podejścia UE do problematyki migracji

[2015/2095(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

91 • Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym

Pytanie ustne

Czesław Adam Siekierski (O-000055/2016 - B8-0352/2016)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym

[2016/2611(RSP)]

44 «««I - Produkty pochodzące z niektórych państw AKP

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub
prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (przekształcenie)

[2015/0128(COD)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

27 ««« - Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i
rekompensata finansowa

Zalecenie: Marco Affronte (A8-0067/2016)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu
ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej
w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym
Grenlandii z drugiej strony

[2015/0152(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

80 ««« - Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Zalecenie: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów
przewozów lotniczych między Unią Europejską a Specjalnym Regionem Administracyjnym Makau
Chińskiej Republiki Ludowej

[2012/0015(NLE)]

Komisja Transportu i Turystyki
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85 « - Minimalna stawka podstawowa VAT

Sprawozdanie: Peter Simon (A8-0063/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE
dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej
stawki podstawowej

[2015/0296(CNS)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

86 « - Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0070/2016)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski
Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a
Europolem

[2016/0801(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

94 - Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hermanna Winklera

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera

[2016/2000(IMM)]

Komisja Prawna

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

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

[2015/2109(INI)]

Komisja Rybołówstwa

20 «««I - Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym

Sprawozdanie: Michel Dantin (A8-0288/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich
materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

[2014/0032(COD)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 À - Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji

Sprawozdanie: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

[2015/2095(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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

Sprawozdanie: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

[2014/2252(INI)]

Komisja Prawna

52 À - Program sprawności i wydajności regulacyjnej

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

[2014/2150(INI)]

Komisja Prawna



 

15:00 - 23:00     

3 3Wtorek 12 kwietnia 2016 r.

579.940/OJ 579.940/OJ

53 À - Poprawa regulacji jednolitego rynku

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

[2015/2089(INI)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

66 À - Zdobywanie wiedzy o UE w szkole

Sprawozdanie: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

[2015/2138(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

69 À - Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Sprawozdanie: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

[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)

[2015/2060(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

24 À - Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

[2015/2090(INI)]

Komisja Rybołówstwa

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

Sprawozdanie: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

[2015/2091(INI)]

Komisja Rybołówstwa

104 • Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2646(RSP)]

105 • Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od
opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers”

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2647(RSP)]

59 • Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego

Oświadczenie Komisji

[2016/2552(RSP)]
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65 • Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE)

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

[2016/2564(RSP)]

106 • Sytuacja wGórskim Karabachu

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

[2016/2650(RSP)]

107 • Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba

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

[2016/2651(RSP)]

58 À • UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony,
skonfliktowany i złożony

Sprawozdanie: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sprawozdanie w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej
połączony, skonfliktowany i złożony

[2015/2272(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

17 À • Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej

Sprawozdanie: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Sprawozdanie w sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej

[2015/2220(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych
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