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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

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

15:00 - 23:00 Debaty

103 À«««I • Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

Sprawozdanie: Giulia Moi, Renate Sommer (A8-0216/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni
utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

[2013/0433(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

109 À«««II • Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego

Zalecenie do drugiego czytania: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym
czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami
członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa
celnego i rolnego

[2013/0410(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

115 ««« - Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna

Zalecenie: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w
interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub
obowiązkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do kwestii dotyczących polityki
społecznej

[2014/0259(NLE)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

126 - Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego

Sprawozdanie: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego

[2015/2102(IMM)]

Komisja Prawna
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109 À«««II - Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego

Zalecenie do drugiego czytania: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

[2013/0410(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

67 «««I - Handel produktami z fok

Sprawozdanie: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

[2015/0028(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

103 À«««I - Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

Sprawozdanie: Giulia Moi, Renate Sommer (A8-0216/2015)

[2013/0433(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

90 À - Stan praw podstawowych w UE (2013–2014)

Sprawozdanie: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

[2014/2254(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

113 À - Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r.

Sprawozdanie: Richard Corbett (A8-0197/2015)

[2015/2040(INI)]

Komisja Spraw Konstytucyjnych

117 À - Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich

Sprawozdanie: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

[2014/2232(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

38 À - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

[2014/2234(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

85 À - Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie

Sprawozdanie: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

[2014/2210(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

13 À - Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
gospodarczemu

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0214/2015)

[2014/2240(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii



 

15:00 - 23:00     

 
Wspólna debata - Polityka spójności

 
Koniec wspólnej debaty
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17 À - Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie

Sprawozdanie: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

[2015/2006(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

31 À - Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie

Sprawozdanie: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

[2014/2149(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

50 À - Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”

Sprawozdanie: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

[2014/2239(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

86 • Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na
rok budżetowy 2016

Oświadczenie Rady

[2015/2735(RSP)]

111 À« • Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

Sprawozdanie: Ska Keller (A8-0245/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki
przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji

[COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

19 À • Miejski wymiar polityki UE

Sprawozdanie: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE

[COM(2014)0490 - 2014/2213(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

28 À • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE

Sprawozdanie: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:
wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii

[2014/2245(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego



 
Wspólna debata - Porozumienia w sprawie połowów
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22 À • Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej 2012

Sprawozdanie: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z realizacji, wyników i ogólnej oceny
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
(2012)

[2014/2255(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

34 ««« • Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do
połowów i rekompensata finansowa (zalecenie)

Zalecenie: João Ferreira (A8-0233/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w
Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Republiką Gwinei Bissau

[11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

58 • Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do
połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie)

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0236/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i
rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie
połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

[2015/2119(INI)]

Komisja Rybołówstwa

118 ««« • Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka:
uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie)

Zalecenie: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia
Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego
uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o
partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego
Przylądka

[15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

107 À • Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka:
uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie)

Sprawozdanie: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką
Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę
finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między
Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

[2015/2100(INI)]

Komisja Rybołówstwa



 
Koniec wspólnej debaty
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104 ««« • Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do
połowów i rekompensata finansowa

Zalecenie: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii
Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę
finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy
Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

[15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)]

Komisja Rybołówstwa

55 À • Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.

Sprawozdanie: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.:
podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego
rozwoju

[2015/2005(INI)]

Komisja Transportu i Turystyki

120 • Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia
wykonywania wolnych zawodów

Pytanie ustne

Antonio Tajani, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer
(O-000080/2015 - B8-0569/2015)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Komisja
Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych
zawodów

[2015/2771(RSP)]

69 À • Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach

Sprawozdanie: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

Sprawozdanie w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na
uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu

[2014/2251(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

57 À • Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE

Sprawozdanie: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE

[2014/2250(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
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