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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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Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
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09:00 - 11:50 Debaty

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

68 À • 30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Sprawozdanie w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE
(2012–2013)

[2014/2253(INI)]

Komisja Prawna

136 • Aspekty handlu ludźmi związane z płcią

Pytanie ustne

Iratxe García Pérez, Catherine Bearder (O-000079/2015 - B8-0568/2015)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Aspekty handlu ludźmi związane z płcią

[2015/2744(RSP)]

132 À • Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra
Kolczenki

Wspólna rezolucja B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015,
B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015

[2015/2838(RSP)]

133 À • Angola

Wspólna rezolucja B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015,
B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015

[2015/2839(RSP)]

134 À • Azerbejdżan

Wspólna rezolucja B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015,
B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015

[2015/2840(RSP)]
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9 • Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

127 À - Migracja i uchodźcy w Europie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015,
B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015

[2015/2833(RSP)]

99 À - Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015,
B8-0843/2015, B8-0844/2015

[2015/2685(RSP)]

128 À - Sytuacja na Białorusi

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015,
B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015

[2015/2834(RSP)]

72 À - Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia

Sprawozdanie: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

[2014/2236(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

24 À - Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.

Sprawozdanie: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

[2014/2235(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

68 À - 30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

[2014/2253(INI)]

Komisja Prawna
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