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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 - 12:20 Debaty

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

15:00 - 23:00 Debaty

39 • Podsumowanie prezydencji luksemburskiej

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/2964(RSP)]

33 À • W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

Sprawozdanie: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Sprawozdanie pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

[2015/2147(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

76 - Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Czesława Adama Siekierskiego

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Czesława Adama Siekierskiego

[2015/2241(IMM)]

Komisja Prawna

75 - Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Czesława Adama Siekierskiego

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Czesława Adama Siekierskiego

[2015/2268(IMM)]

Komisja Prawna

32 À«««I - Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu
Śródziemnym

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Komisja Rybołówstwa

20 À - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE

Sprawozdanie: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna
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61 À - Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu
podstawowych wartości UE

Sprawozdanie: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Komisja Kultury i Edukacji

29 À - Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE

Sprawozdanie: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

14 À - Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet

Sprawozdanie: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

42 À - Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

Sprawozdanie: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

33 À - W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

Sprawozdanie: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

46 • Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r.

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2015/2989(RSP)]

65 À • Sytuacja w Polsce

Oświadczenia Rady i Komisji

[2015/3031(RSP)]

Jedna tura wystąpień przywódców grup politycznych
Dwie tury wystąpień przedstawicieli grup politycznych
Głosowanie odbędzie się podczas I sesji lutowej

68 À • Proces pokojowy w Kolumbii

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Sytuacja w Syrii

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

[2016/2517(RSP)]
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83 • Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i w Iranie

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu
karnym

Sprawozdanie: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa
do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

17 «««I • Środki ochrony indywidualnej

Sprawozdanie: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

15 «««I • Urządzenia spalające paliwa gazowe

Sprawozdanie: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

16 «««I • Urządzenia kolei linowych

Sprawozdanie: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
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