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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Előterjesztési határidők    ´ = ??5020??    6 = ??5022??

1. Harmadik olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««III)
A közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
ha a Szerződések az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a leadott szavazatok többségét írják elő

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
a Parlament összes képviselőjének többsége a Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához; a leadott szavazatok
többsége a Tanács álláspontjának jóváhagyásához

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
A parlamenti képviselők többsége szükséges a módosítások elfogadásához.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy állásfoglalási indítvány jóváhagyásához

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
A jogalkotási javaslat elfogadásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy jogalkotási állásfoglalástervezet elfogadásához.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
ha a Szerződések az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a leadott szavazatok többségét írják elő

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
A jogalkotási javaslat elfogadásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy jogalkotási állásfoglalástervezet elfogadásához.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
A leadott szavazatok többsége szükséges egy állásfoglalási indítvány vagy határozati javaslat elfogadásához.
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15:00 - 23:30 Viták

1 • Az ülésszak megnyitása és ügyrend

19 • A berlini fal leomlásának 25. évfordulója

Az elnök nyilatkozata

[2014/2920(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

27 • A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2014/2945(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

7 À - Az Európai Parlament alelnökének megválasztása

[2014/2858(RSO)]

24 • Az adókikerülés elleni küzdelem

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2944(RSP)]

12 • A Számvevőszék 2013-as éves jelentésének ismertetése

[2014/2867(RSP)]

Vítor Manuel da Silva Caldeira, a Számvevőszék elnöke jelenlétében

17 À • Az észak-írországi békefolyamat

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2906(RSP)]

20 À • Feszültséget keltő török fellépések a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági
övezetén belül

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2014/2921(RSP)]

21 À • A humanitárius helyzet Dél-Szudánban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2014/2922(RSP)]
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18 • Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon
kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2885(RSP)]

22 • Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy
alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31.
jegyzőkönyvének 2014. május 12-i (COM(2014)262), a munkavállalók szabad
mozgására, valamint a szociális biztonsági rendszerekre és a migráns
munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns
munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása tekintetében történő
módosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2924(RSP)]

26 • Az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról
szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének módosítása
tekintetében képviselendő álláspont (COM(2014)0611)

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2932(RSP)]

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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