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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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10:00 - 11:00     
 

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

Legfeljebb egy óra (az eljárási szabályzat 135. cikke)

 

11:00 - 13:00     SZAVAZÁSOK (vagy a korábbi viták végén), melyet szavazatindokolások követnek
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10:00 - 11:00 Viták

11:00 - 13:00 SZAVAZÁSOK (vagy a korábbi viták végén), melyet szavazatindokolások követnek

96 À • A venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetése

közös állásfoglalás B8-0375/2014, B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014,
B8-0378/2014, B8-0379/2014, B8-0380/2014

[2014/2998(RSP)]

97 À • Mauritánia, különösen Biram Dah Abeid ügye

közös állásfoglalás B8-0382/2014, B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014,
B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014, B8-0388/2014

[2014/2999(RSP)]

98 À • Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye

közös állásfoglalás B8-0389/2014, B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014,
B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014, B8-0395/2014

[2014/3000(RSP)]

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

56 À - A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák
rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III.
mellékletének módosításáról

B8-0348/2014

[2014/2805(DEA)]

104 À - A Bizottság .../.. /EU felhatalmazáson alapuló rendelete (XXX) a 2014. május 15-i 2014/59/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás
tekintetében történő kiegészítéséről

B8-0381/2014

[2014/2923(DEA)]

11 À - Társulási megállapodás megkötése Grúziával

Jelentés: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

[2014/2816(INI)]

Külügyi Bizottság
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12 ««« - Társulási megállapodás Grúziával

Ajánlás: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

[09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)]

Külügyi Bizottság
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