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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

15:00–16:00 Fontos interpellációk

39 À • A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű
alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás

Szóbeli választ igénylő kérdés

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Petíciós Bizottság
Bizottság
A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével
kapcsolatos petíciókra való reagálás

[2018/2600(RSP)]

88 À • Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek
helyzete

közös állásfoglalás B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018,
B8-0257/2018, B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők

közös állásfoglalás B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018,
B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete

közös állásfoglalás B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018,
B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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30 - A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata

Jelentés: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

77 À«««I - Uniós polgári védelmi mechanizmus

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

89 À - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018,
B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - A nicaraguai helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018,
B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati
politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)

Jelentés: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Fejlesztési Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

17 À - Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

25 À - A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

39 À - A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével
kapcsolatos petíciókra való reagálás

Állásfoglalási indítványok

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00–16:00
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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