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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 - 14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00 - 23:00 Viták

43 • A hatos és a kettes csomag gazdaságirányítási felülvizsgálata

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2938(RSP)]

21 - Az ombudsman megválasztása

[2014/2092(INS)]

45 «««I - Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata

Jelentés: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

Jelentés az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak
nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2014/0132(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

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

Ajánlás: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

[2013/0418(NLE)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

51 ««« - Együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről
(GNSS)

Ajánlás: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

Ajánlás a polgári globális műholdas navigációs rendszerről szóló, az Európai Közösség és tagállamai, illetve
a Marokkói Királyság közötti együttműködési megállapodás (GNSS) megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről

[2013/0414(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

27 ««« - Az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása

Ajánlás: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről létrejött
megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2014/0154(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
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20 ««« - Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben

Ajánlás: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és
három kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére

[2014/0047(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

48 « - A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó

Jelentés: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

Jelentés a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[2014/0308(CNS)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

44 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2014/010
IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme

Jelentés: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
2013. december 12-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/010 IT/Whirlpool”
referenciaszámú kérelme)

[2014/2170(BUD)]

Költségvetési Bizottság

54 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat
Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme

Jelentés: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

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 (Lengyelország
„EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

[2014/2181(BUD)]

Költségvetési Bizottság

53 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Görögország EGF/2014/013
EL/Odiszéfsz Fokász referenciaszámú kérelme

Jelentés: Monika Vana (A8-0063/2014)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Görögország EGF/2014/013 EL/Odiszéfsz
Fokász referenciaszámú kérelme)

[2014/2183(BUD)]

Költségvetési Bizottság

52 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország FEM/2013/014 FR/Air
France referenciaszámú kérelme

Jelentés: Marco Zanni (A8-0065/2014)

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/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

[2014/2185(BUD)]

Költségvetési Bizottság



 

15:00 - 23:00     

 
Közös vita - A 2014. és a 2015. évi költségvetés 
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100 « - Az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről szóló bizottsági
javaslatról

[2014/0901(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

18 À • A Bizottság 2015. évi munkaprogramja

A Bizottság nyilatkozata

[2014/2829(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

86 À • Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új általános költségvetése

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

[16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)]

Költségvetési Bizottság

58 À • 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból
és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A
Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala
személyzetének létszáma

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz –
Bizottság

[16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)]

Költségvetési Bizottság

59 À • 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források
(TOR), adóalap és bruttó nemzeti jövedelem (GNI)

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi
álláspontról

[16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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60 À • 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi
(Szardínia) árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – 2014.
évi jégesőket követő horvátországi árvizek

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi
álláspontról

[16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)]

Költségvetési Bizottság

61 À • 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A tradicionális saját források, a
héa és a GNI-alapú hozzájárulások előjelzésének felülvizsgálata

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz –
Bizottság

[16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)]

Költségvetési Bizottság

62 À • 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és
Bulgáriát sújtó árvizek

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz –
Bizottság

[16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)]

Költségvetési Bizottság

85 À • 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A 2013. évi költségvetés
végrehajtásából eredő többlet

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz –
Bizottság

[16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)]

Költségvetési Bizottság

65 À • A rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben

Jelentés: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Jelentés a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban
történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló
javaslatról

[COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)]

Költségvetési Bizottság



 
Közös vita vége
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80 À« • Az Unió saját forrásai - A tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása

Jelentés: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Jelentés az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Költségvetési Bizottság

94 • Az Élelmezési Világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának
finanszírozási nehézségei

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2996(RSP)]

81 «««I • A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények

Jelentés: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények
bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

87 À«««I • Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás

Jelentés: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Jelentés az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelere irányuló javaslatról

[COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

50 À • Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása

Szóbeli választ igénylő kérdések

Claude Moraes (O-000089/2014 - B8-0044/2014)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása

Claude Moraes (O-000090/2014 - B8-0045/2014)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása

[2014/2918(RSP)]
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