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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.
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09:00–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 Viták

12:00–14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–17:00 Viták

37 À • A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD)
végrehajtása

Jelentés: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD)
végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire

[2015/2258(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

89 À • Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban

közös állásfoglalás B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016,
B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrein

közös állásfoglalás B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016,
B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mianmar és különösen a rohingyák helyzete

közös állásfoglalás B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016,
B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

65 À - Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka

Jelentés: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Külügyi Bizottság

37 À - A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása

Jelentés: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



 

15:00–17:00     
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82 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó,
engedélyezett állítások

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű
kereskedelmi akadályok

Szóbeli választ igénylő kérdés

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok

[2016/2681(RSP)]

76 • Személyes adatok átadása Kínának

A Bizottság nyilatkozata

[2016/2762(RSP)]

94 • A minimálbérre vonatkozó szabályok alkalmazása a szállítási ágazatban

A Bizottság nyilatkozata

[2016/2815(RSP)]
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