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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Előterjesztési határidők    ´ = Adott esetben határidők    6 = Még el nem fogadott szöveg, esetleges határidők

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 - 12:20 Viták

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

15:00 - 23:00 Viták

63 • Auschwitz felszabadításának 70. évfordulója

Az elnök nyilatkozata

[2014/3015(RSP)]

17 • Az olasz elnökség mérlege

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított
lehetőség

Ajánlás második olvasatra: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Ajánlás második olvasatra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a
géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli
tanácsi álláspontról

[2010/0208(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

10 ««« - Az Európai Unió, illetve a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati
partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításása

Ajánlás: João Ferreira (A8-0061/2014)

Ajánlás az Európai Unió és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között érvényben lévő
halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről

[2014/0115(NLE)]

Halászati Bizottság

11 ««« - A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá
tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai
Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodás

Ajánlás: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Ajánlás a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá
tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió
és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló
tanácsi határozattervezetről

[2014/0079(NLE)]

Halászati Bizottság
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26 ««« - Az EK és Tunézia közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése Bulgária
és Románia EU-hoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

Ajánlás: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti
társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és
Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló
tanácsi határozattervezetről

[2009/0174(NLE)]

Külügyi Bizottság

81 • Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal a közlekedésről szóló 2011. évi fehér
könyv végrehajtásáról: aktuális helyzet és a fenntartható mobilitás felé vezető út

Az eljárási szabályzat 137. cikke

20 À«««II - A tagállamoknak a GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség

Ajánlás második olvasatra: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

12 À«««I - A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya
alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Jelentés a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás
hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 2011. december
13-i 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[2014/0213(COD)]

Halászati Bizottság

18 • A 2014. december 18-i Európai Tanács következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2014/2854(RSP)]

67 À • A líbiai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2014/3018(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor

74 • Az emberkereskedelem közelmúltbeli incidensei a földközi-tengeri térségben

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2507(RSP)]

76 • Nők a vállalati vezetőtestületekben

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2509(RSP)]
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77 • A szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre irányuló európai intézkedések

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2510(RSP)]

78 • Ügyvédek megfigyelése az EU-ban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2511(RSP)]
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