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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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09:00 - 11:50 Viták

12:00 - 12:30 A Szaharov-díj átadása

12:30 - 14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00 - 23:00 Viták

76 • A Bizottság munkahely-teremtési, növekedési és beruházási csomagja

A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2014/2975(RSP)]

A Tanács és az EBB elnöke jelenlétében
Egy felszólalás képviselőcsoportonként

11 À • Az ENSZ 2014. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 20, Lima, Peru (2014.
december 1–12.)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2777(RSP)]

49 • 2014. évi Szaharov-díj

A 2014. évi Szaharov-díj odaítélése Denis MUKWEGE számára a Kongói Demokratikus
Köztársaságban a lázadó erők által elkövetett szexuális erőszak áldozataivá vált több ezer
nő és lány testi és lelki sértetlenségének helyreállítása érdekében kifejtett folyamatos
erőfeszítéseiért

18 « - Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

19 À« - Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre

Jelentés: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

11 À - Az ENSZ 2014. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 20, Lima, Peru (2014. december 1–12.)

Állásfoglalásra irányuló indítványok

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • A palesztin államiság elismerése

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2014/2964(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

44 À • A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2014/2919(RSP)]

72 • A G20-ak találkozójának eredménye

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2968(RSP)]

73 À • Egységes digitális piac

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2973(RSP)]

75 À • Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2976(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
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