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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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8 ««« • Társulási megállapodás egyfelől az Európai Unió, másfelől a Moldovai
Köztársaság között

Ajánlás: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és
tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak
az Európai Atomenergia-közösség nevében a Bizottság által történő megkötéséről
szóló tanácsi határozatra vonatkozóan

[09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)]

Külügyi Bizottság

9 À • Társulási megállapodás megkötése egyfelől az Európai Unió, másfelől a
Moldovai Köztársaság között

Jelentés: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és
tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak
az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi
határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal

[2014/2817(INI)]

Külügyi Bizottság

23 - Ana Gomes parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

Jelentés az Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2014/2045(IMM)]

Jogi Bizottság

15 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Írország EGF/2014/007 IE/Andersen
referenciaszámú kérelme

Jelentés: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján
történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország
„EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland” referenciaszámú kérelme)

[COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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16 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores”
referenciaszámú kérelem

Jelentés: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján
történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország
„EGF/2014/009 EL/Sprider Stores” referenciaszámú kérelme)

[COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)]

Költségvetési Bizottság

9 À - Társulási megállapodás megkötése egyfelől az Európai Unió, másfelől a Moldovai Köztársaság között

Jelentés: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

[2014/2817(INI)]

Külügyi Bizottság

8 ««« - Társulási megállapodás egyfelől az Európai Unió, másfelől a Moldovai Köztársaság között

Ajánlás: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

[09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)]

Külügyi Bizottság

17 À - Az észak-írországi békefolyamat

Állásfoglalásra irányuló indítvány

B8-0218/2014

[2014/2906(RSP)]

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

Állásfoglalásra irányuló indítványok

közös állásfoglalás B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014,
B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014

[2014/2921(RSP)]

21 À - A humanitárius helyzet Dél-Szudánban

Állásfoglalásra irányuló indítványok

közös állásfoglalás B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014,
B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014

[2014/2922(RSP)]
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