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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 - 11:50     

 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)

 

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

1 1Czwartek 27 listopada 2014 r.

542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:50 Debaty

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

20 À • Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się

Pytanie ustne

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Komisja Rozwoju
Komisja
Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa

Wspólna rezolucja B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014,
B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja

Wspólna rezolucja B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014,
B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irak: porwania i złe traktowanie kobiet

Wspólna rezolucja B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014,
B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Wotum nieufności dla Komisji

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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

78 À - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… w sprawie tymczasowego systemu rat składek na
pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji w okresie przejściowym

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka

Projekty rezolucji

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Jednolity rynek internetowy

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się

Projekty rezolucji

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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