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Eljárások magyarázata
Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
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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09:00 - 11:00
11:15 - 12:00
12:00 - 14:00
15:00 - 23:00

Viták
Ünnepélyes ülés
SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
Viták

09:00 - 11:00
Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelemről (az eljárási szabályzat 154. cikke)
77

10

«
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- Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat
végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló
javaslat
Jelentés: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski
[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]
Költségvetési Bizottság
(még nem fogadták el)

• Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában
Szóbeli választ igénylő kérdések
Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Tanács
Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

[2014/2779(RSP)]
11:15 - 12:00
28

Ünnepélyes ülés
• Őszentsége Ferenc pápa üdvözlőbeszéde

12:00 - 14:00

SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

59

«««

- A sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzőkönyv
Ajánlás: Heidi Hautala (A8-0030/2014)
A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény sínpályához kötött
járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, 2007. február 23-án Luxembourgban elfogadott jegyzőkönyvnek
az Európai Unió részéről történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló ajánlás
[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]
Jogi Bizottság

62

«««

- A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i Hágai Egyezmény
Ajánlás: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)
A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i Hágai Egyezménynek az Európai Unió nevében
történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlás
[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]
Jogi Bizottság
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- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Finnország „EGF/2014/008 FI/STX
Rauma” referenciaszámú kérelme
Jelentés: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)
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 (Finnország
„EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme)
[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]
Költségvetési Bizottság

56

- Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD”
referenciaszámú kérelme
Jelentés: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)
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 (Franciaország
„EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme)
[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]
Költségvetési Bizottság

67

- Az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak
feldolgozásáról és a légi fuvarozók által a Kanadai Határszolgálati Ügynökségnek való továbbításáról
szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény
Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0265/2014
[2014/2966(RSP)]

36

À

- Az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után
Jelentés: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)
[2014/2143(INI)]
Fejlesztési Bizottság

10

À

- Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában
Állásfoglalási indítványok
B8-0252/2014
[2014/2779(RSP)]

15:00 - 23:00
26

• 2015. évi költségvetés: Az egyeztetőbizottság eredménye

40

• A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem
Szóbeli választ igénylő kérdés
Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Bizottság
Az Európai Parlament nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló saját kezdeményezésű
jogalkotási jelentésének nyomon követése

[2014/2916(RSP)]
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• A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó
uniós megközelítés szükségességéről
Szóbeli választ igénylő kérdések
Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés
szükségességéről
Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés
szükségességéről

[2014/2907(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
61

• A tömeges kitoloncolások és az „azonnali kiutasítás” legalizálására irányuló javaslat
Spanyolországban
Szóbeli választ igénylő kérdés
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport
a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport
Bizottság
A tömeges kitoloncolások és az „azonnali kiutasítás” legalizálására irányuló javaslat Spanyolországban

[2014/2959(RSP)]
30

• Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
2014–2020-as stratégiája
Szóbeli választ igénylő kérdés
Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiája

[2014/2861(RSP)]
29

• A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása
Szóbeli választ igénylő kérdés
Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása

[2014/2862(RSP)]
74
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• A banki stressztesztek értékelése
A Bizottság nyilatkozata
[2014/2977(RSP)]
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Közös vita - Európai Központi Bank
19

À«

18

«

• Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre
Jelentés: Kay Swinburne (A8-0028/2014)
Jelentés az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről
szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről
[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
• Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés
Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)
Jelentés az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló
2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről
[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Közös vita vége
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