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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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09:00–11:20 Viták

11:30–13:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

47 • Vita Charles Michel belga miniszterelnökkel Európa jövőjéről

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Az EU és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
(Horvátország csatlakozása)

Ajánlás: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti
partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a
tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Külügyi Bizottság

8 ««« - EU–Korea-keretmegállapodás (Hotvátország csatlakozása)

Ajánlás: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt
jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Külügyi Bizottság

20 « - Az ADB-CHMINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése

Ajánlás: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Jelentés az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-
CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi
végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

17 « - A CUMYL-4CN-BINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése

Jelentés: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Jelentés az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új
pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra
irányuló tervezetről

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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38 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Az EGF/2017/010 BE/Caterpillar
kérelem

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Költségvetési Bizottság

24 - 2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem

Jelentés: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

49 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: genetikailag módosított H7-1 cukorrépa

Állásfoglalási indítványok

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Az Európai Ügyészség létrehozásval kapcsolatos kiválasztási bizottság egy tagjának kinevezése

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

39 À - Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés

Jelentés: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

50 À - Elnökválasztás Venezuelában

Állásfoglalási indítványok

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - A kohéziós politika és  „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek
megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés

Jelentés: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

42 À - A migráns gyermekek védelme

Állásfoglalási indítványok

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma

Állásfoglalási indítványok

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai

Jelentés: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

40 À - A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban

Jelentés: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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