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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

14 À«««I • Európai Szolidaritási Testület

Jelentés: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az
1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az
1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

51 À«««I • A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános
célkitűzés

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi
keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

(Szavazás: 04/07/2018)

35 • Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban

[2017/2225(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

29 • Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Jelentés az (EU) 2015/1839/EU rendelet szerinti, Görögországra vonatkozó egyedi
intézkedések végrehajtásáról

[2018/2038(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

99 À • A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2847(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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56 • A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba
való visszailleszkedésének lehetőségei

Jelentés: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről

[2017/2277(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

47 À • Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett
megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet
szolgáló intézkedések

Jelentés: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben
elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való
küzdelmet szolgáló intézkedésekről

[2018/2055(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

33 • Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások
szabályozása és felügyelete terén

Jelentés: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a
harmadik országok között fennálló kapcsolatokról

[2017/2253(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

37 À • A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban

Jelentés: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban

[2018/2028(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

23 À • A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható
gazdálkodásról: az erdők kérdése

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és
elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése

[2018/2003(INI)]

Fejlesztési Bizottság

46 • A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban

Jelentés: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról

[2018/2054(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

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