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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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1 • Az ülésszak megnyitása és ügyrend

68 • Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben

[2014/2197(INS)]

Egy szerző, majd a Bizottság és a képviselőcsoportok egy-egy felszólalója
A szavazásra csütörtökön kerül sor.

36 À • Az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után

Jelentés: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Jelentés a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keretről

[2014/2143(INI)]

Fejlesztési Bizottság

58 À • Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában

Szóbeli választ igénylő kérdés

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Regionális Fejlesztési Bizottság
Bizottság
Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában

[2014/2946(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

46 • A kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Bizottság
Exportellenőrzés a kettős felhasználású termékek vonatkozásában

[2014/2869(RSP)]

66 À • A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2967(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

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