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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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08:30 - 11:50     

 

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

1 1Czwartek 21 stycznia 2016 r.

574.582/OJ 574.582/OJ

08:30 - 11:50 Debaty

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

15:00 - 16:00 Debaty

16:00 - 17:00 GŁOSOWANIA (po zakończeniu poprzedzających debat)

84 • Wzrost zagrożenia terrorystycznego

Oświadczenia Rady i Komisji

[2016/2519(RSP)]

54 À • Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową
Zelandią

Pytanie ustne

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią

[2015/2932(RSP)]

Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji w lutym.

30 À • Działalność Komisji Petycji w 2014 r.

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2014 r.

[2014/2218(INI)]

Komisja Petycji

43 ««« - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo

Zalecenie: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

85 À - Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

Projekt decyzji

[2016/2523(RSO)]

69 À - Układy o stowarzyszeniu/ pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i
Ukrainą

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa

prawa (art. 135 Regulaminu PE)

 

16:00 - 17:00     GŁOSOWANIA (po zakończeniu poprzedzających debat)
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67 À - Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE)

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Priorytety UE na posiedzenia UNHCR w 2016 r.

Projekty rezolucji

Wspólna rezolucja B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Działalność Komisji Petycji w 2014 r.

Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Komisja Petycji

80 À • Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani
w Indiach

B8-0081/2016, B8-0084/2016, Wspólna rezolucja B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopia

Wspólna rezolucja B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Korea Północna

Wspólna rezolucja B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

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