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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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17:00–24:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

94 À«««I • A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása

Jelentés: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az
1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

46 À«««I • A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelme

Jelentés: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0004(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

58 À«««I • Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és
fenntarthatósága

Jelentés: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és
fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról
szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK
rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK
rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák
egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő
szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU)
2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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47 À • A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes
körű alkalmazása

Jelentés: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő
teljes körű alkalmazásáról, a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének
megszüntetéséről

[2018/2092(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

49 À«««I • Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Jelentés: Anne Sander (A8-0273/2017)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a
337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0257(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

50 À«««I • Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

Jelentés: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0254(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

59 À«««I • Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Jelentés: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
(Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0256(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

18 À • Katonai mobilitás

Jelentés: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Jelentés a katonai mobilitásról

[2018/2156(INI)]

Külügyi Bizottság
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56 • Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós
politika kidolgozásához

Jelentés: Yana Toom (A8-0400/2018)

Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az
uniós politika kidolgozásához

[2018/2090(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

57 À • Új európai kulturális menetrend

Jelentés: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Jelentés az új európai kulturális menetrendről

[2018/2091(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

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