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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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17:00–23:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

40 • A harmadik mobilitási csomagról elfogadott bizottsági határozat

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó
többéves terv

Jelentés: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-
tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv
létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Halászati Bizottság

(Vita: 13/09/2017, szavazás: 14/09/2017)

27 • Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban

Jelentés: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Jelentés az értéklánc optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban

[2017/2119(INI)]

Halászati Bizottság

73 À • A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Jelentés a halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való
megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról

[2017/2129(INI)]

Halászati Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

69 À • Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője

Jelentés: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Jelentés az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről

[2018/2037(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.



 

Az alábbi jelentések rövid ismertetése:
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14 • A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató
eszközének EU-ban történő végrehajtása

Jelentés: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Jelentés a 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató
eszközének EU-ban történő végrehajtásáról

[2017/2088(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

89 À • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2718(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

20 À • A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
értelmezése és végrehajtása

Jelentés: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
értelmezéséről és végrehajtásáról

[2016/2018(INI)]

Jogi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

12 À • Fenntartható finanszírozás

Jelentés: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Jelentés a fenntartható finanszírozásról

[2018/2007(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À • A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla

Jelentés: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jelentés a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábláról

[2018/2009(INI)]

Jogi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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