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Eljárások magyarázata
 

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

À = Határidők    ´ = Határidők kérés esetén    6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

1. Harmadik olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««III)
Közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a Parlament összes képviselőjének
többségét írják elő.

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges; a Tanács
álláspontjának jóváhagyásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
Módosítások elfogadásához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges.
Határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a leadott szavazatok többségét írják elő.

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
Állásfoglalási indítvány vagy határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.



2016. július 5., kedd

 

 

08:30–12:50     

 

KIEMELT VITA

 

13:00–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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08:30–12:50 Viták

13:00–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

52 • A Tanács holland elnökségének mérlege

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2016/2709(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

50 • Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - EU-Peru megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

Ajánlás: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Ajánlás az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli
mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről

[2015/0199(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

29 «««I - A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékei

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

34 À - Menekültek: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció

Jelentés: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

25 À - Szociális és környezetvédelmi normák, emberi jogok és vállalati felelősségvállalás

Jelentés: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

68 À - A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája

Jelentés: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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23 À - Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem

Jelentés: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Külügyi Bizottság

26 À • A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni
felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát
megelőzően

Jelentés: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni
felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát
megelőzően

[2015/2353(INI)]

Költségvetési Bizottság

56 À • A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb
intézkedések (TAXE 2)

Jelentés: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jelentés a feltételes adómegállapításokról és a jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb
intézkedésekről

[2016/2038(INI)]

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb
intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)

21 À«««I • Európai Határ- és Parti Őrség

Jelentés: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK
rendelet, valamint a 2005/267/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

55 À«««II • A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje

Ajánlás második olvasatra: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Ajánlás második olvasatra a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész
Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

47 À • A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák

A Bizottság nyilatkozata

[2016/2695(RSP)]



Közös vita - Tengerészeti és halászati ügynökségek

 
Közös vita vége
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20 À«««I • Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Jelentés: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

22 À«««I • Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Jelentés: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Halászati Bizottság

62 «««I • Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Jelentés a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
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