EURÓPAI PARLAMENT
2014

2019
Ülésdokumentum

NAPIREND

2015. január 15., csütörtök

15/01/15

HU

546.150/OJ
Egyesülve a sokféleségben

HU

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

À = Előterjesztési határidők ´ = Adott esetben határidők 6 = Még el nem fogadott szöveg, esetleges határidők
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Viták
SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

09:00 - 11:50
22

À

• Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése
Jelentés: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)
Jelentés az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről
[2014/2159(INI)]
Petíciós Bizottság
Emily O'Reilly, európai ombudsman jelenlétében
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az
eljárási szabályzat 135. cikke)

70

À

• Oroszország, különösen Alekszej Navalnij ügye
közös állásfoglalás B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015,
B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015
[2015/2503(RSP)]

83

À

• Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre
közös állásfoglalás B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015,
B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015
[2015/2514(RSP)]

72

À

• Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény
közös állásfoglalás B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015,
B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015
[2015/2505(RSP)]

12:00 - 14:00
9

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

22

À

- Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése
Jelentés: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)
[2014/2159(INI)]
Petíciós Bizottság

67

À

- A líbiai helyzet
Állásfoglalásra irányuló indítványok
közös állásfoglalás B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015,
B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015
[2014/3018(RSP)]
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57

À

- Az ukrajnai helyzet
Állásfoglalásra irányuló indítványok
közös állásfoglalás B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015,
B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015
[2014/2965(RSP)]

68

À

- Az egyiptomi helyzet
Állásfoglalásra irányuló indítvány
közös állásfoglalás B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015,
B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015
[2014/3017(RSP)]

79

À

- A két olasz tengerész („marò”) ügye
Állásfoglalásra irányuló indítvány
közös állásfoglalás B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015,
B8-0016/2015, B8-0017/2015
[2015/2512(RSP)]

58

À

- A Bizottság 2015. évi munkaprogramja
Állásfoglalásra irányuló indítványok
közös állásfoglalás B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015,
B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015
[2014/2829(RSP)]
(Vita: 16/12/2014)

59

À

- Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a
sajtóra nehezedő rendszeres nyomás
Állásfoglalásra irányuló indítványok
közös állásfoglalás B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015,
B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015
[2014/3011(RSP)]
(Vita: 17/12/2014)
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