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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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17:00 - 23:00 Viták

1 • Az ülésszak megnyitása és ügyrend

25 ««« • A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló
egyezmény (CITES)

Ajánlás: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Ajánlás az Európai Unió veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról szóló tanácsi
határozat tervezetéről

[2013/0418(NLE)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

93 • Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv végrehajtása

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2995(RSP)]

76 • A szállítási vállalkozások jó hírnevének értékelése

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2978(RSP)]

82 • A földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA)
végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdés

Jerzy Buzek (O-000092/2014 - B8-0046/2014)
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Bizottság
A kutatás és innováció területén folytatott földközi-tengeri partnerség (PRIMA) megvalósítása az EUMSZ
185. cikke alapján

[2014/2981(RSP)]

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