
27/11/14 542.136/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2014 2019

Ülésdokumentum

NAPIREND

2014. november 27., csütörtök



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     

 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről –

Legfeljebb egy óra (az eljárási szabályzat 135. cikke)

 

12:00 - 14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00 - 11:50 Viták

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

20 À • A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban

Szóbeli választ igénylő kérdés

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Fejlesztési Bizottság
Bizottság
A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények

közös állásfoglalás B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014,
B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye

közös állásfoglalás B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014,
B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód

közös állásfoglalás B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014,
B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekre vonatkozó állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

78 À - A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Egységes Szanálási Testület igazgatási
kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak
tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában

Állásfoglalásra irányuló indítványok

közös állásfoglalás B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója

Állásfoglalásra irányuló indítványok

közös állásfoglalás B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

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

Állásfoglalásra irányuló indítványok

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Egységes digitális piac

Állásfoglalásra irányuló indítványok

közös állásfoglalás B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban

Állásfoglalási indítványok

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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