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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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15:00–17:30 Viták

17:30–24:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

41 • Vita Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnökkel Európa jövőjéről

[2018/2734(RSP)]

46 • A Párizsi Megállapodással összhangban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésére irányuló, hosszú távú uniós stratégiatervezet

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2941(RSP)]

24 À • Egységes piaci intézkedéscsomag

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2903(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

43 À • WTO: a következő lépések

Jelentés: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Jelentés a WTO-ról: a következő lépések

[2018/2084(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

8 À • A Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: David McAllister (A8-0331/2018)

Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentéséről

[2018/2146(INI)]

Külügyi Bizottság

5 À • A Koszovóról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2018. évi jelentéséről

[2018/2149(INI)]

Külügyi Bizottság
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4 À • A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi
jelentéséről

[2018/2145(INI)]

Külügyi Bizottság

6 À • Az Albániáról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2018. évi jelentéséről

[2018/2147(INI)]

Külügyi Bizottság

7 À • A Montenegróról szóló, 2018. évi jelentés

Jelentés: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2018. évi jelentéséről

[2018/2144(INI)]

Külügyi Bizottság

13 À • A tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben

Jelentés: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az
Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a tudományos élet
szabadságának az Európai Unió külső tevékenysége keretében biztosítandó védelemről
szóló ajánlásáról

[2018/2117(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke

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