
06/07/16 585.204/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2014 2019

Ülésdokumentum

NAPIREND

2016. július 6., szerda



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.
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09:00–12:20 Viták

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

15:00–23:00 Viták

51 • A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2016/2710(RSP)]

71 À • A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése

A Bizottság nyilatkozata

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban

Ajánlás: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán
Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó
általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Külügyi Bizottság

58 - 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 2/2016. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről: a 2015-ös pénzügyi év többletének bevitele

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Költségvetési Bizottság

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

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

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

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

77 À«««I - Az energiahatékonyságot jelölő címkézés

Jelentés: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

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

Jelentés: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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20 À«««I - Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Jelentés: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

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

Halászati Bizottság

62 «««I - Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

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

Költségvetési Ellenőrző 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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

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

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016,
B8-0860/2016, B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016,
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Vita: 08/06/2016)

81 À - Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: Az Európai Beruházási Banknak
Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: A szavatoló tőkére és a leírható,
illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2813(RSP)]

97 • A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2818(RSP)]

85 • A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2803(RSP)]

80 • 2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2796(RSP)]

65 À • Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka

Jelentés: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Jelentés az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán
megfogalmazott európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal

[2016/2020(INI)]

Külügyi Bizottság

88 • A visszaélést bejelentő személyek védelme

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2016/2806(RSP)]

86 • A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által

A Bizottság nyilatkozata

[2016/2804(RSP)]

82 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos,
egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások

[2016/2708(RPS)]
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