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Eljárások magyarázata
Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
1. Harmadik olvasat
-

Rendes jogalkotási eljárás («««III)
A közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés
-

Egyetértési eljárás («««)
ha a Szerződések az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a leadott szavazatok többségét írják elő

3. Második olvasat
-

Rendes jogalkotási eljárás («««II)
a Parlament összes képviselőjének többsége a Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához; a leadott szavazatok
többsége a Tanács álláspontjának jóváhagyásához

4. A Parlament eljárási szabályzata
-

Az eljárási szabályzat módosításai
A parlamenti képviselők többsége szükséges a módosítások elfogadásához.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy állásfoglalási indítvány jóváhagyásához

5. Első olvasat
-

Rendes jogalkotási eljárás («««I)
A jogalkotási javaslat elfogadásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy jogalkotási állásfoglalástervezet elfogadásához.

6. Egyetértés
-

Egyetértési eljárás («««)
ha a Szerződések az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a leadott szavazatok többségét írják elő

7. Egyéb eljárások
-

Konzultációs eljárás («)
A jogalkotási javaslat elfogadásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
A leadott szavazatok többsége szükséges egy jogalkotási állásfoglalástervezet elfogadásához.

-

Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
A leadott szavazatok többsége szükséges egy állásfoglalási indítvány vagy határozati javaslat elfogadásához.
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Viták
SZAVAZÁS

08:30 - 11:50
59

À

• Az EU HIV/AIDS-re adott globális válasza
A Bizottság nyilatkozata
[2011/2864(RSP)]
A Tanács jelenlétében, majd a képviselőcsoportok felszólalásai

13

• Az EKB 2010-es éves jelentése
Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)
Jelentés az EKB 2010-es éves jelentéséről
[2011/2156(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Mario Draghi, az EKB elnöke jelenlétében

63

• 2012. évi költségvetési eljárás: közös szöveg
Jelentés: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)
Jelentés az egyeztetőbizottság által a 2012-es költségvetési eljárás keretében jóváhagyott
közös szövegről
[13110/2011 - C7-0247/2011 - - 17470/2011 - 2011/2020(BUD)]
Költségvetési Bizottság

12:00 - 14:00
29

À

63
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SZAVAZÁS
- A rugalmassági eszköz igénybevétele
Jelentés: Reimer Böge (A7-0353/2011)
Jelentés a rugalmassági eszköznek az EU 2020 stratégia és az európai szomszédságpolitika érdekében az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával
összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD)]
Költségvetési Bizottság
Vita: 26/10/2011
- 2012. évi költségvetési eljárás: közös szöveg
Jelentés: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)
[13110/2011 - C7-0247/2011 - - 17470/2011 - 2011/2020(BUD)]
Költségvetési Bizottság
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38

- A 6/2011. sz. költségvetési módosítás tervezete: saját források, integrált tengerpolitika, Görögország,
ESZA, Palesztina
Jelentés: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)
Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2011. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról
[17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)]
Költségvetési Bizottság

39

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2011/005 sz. kérelem, NorteCentro Automotive - Portugália
Jelentés: Barbara Matera (A7-0395/2011)
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2011/005 PT/ Norte-Centro
Automotive” referenciaszámú kérelme)
[COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)]
Költségvetési Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

35

- A Georgios Toussas parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)
Jelentés a Georgios Toussas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2011/2057(IMM)]
Jogi Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

69

- A Luigi de Magistris parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Jelentés: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)
A Luigi de Magistris parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
[2011/2076(IMM)]
Jogi Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

28

«««I

- Visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)
Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

60

«««I

- A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által
fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányítása (ERFA és ESZA)
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)
Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly
nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával
kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról
[COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

473.691/OJ

473.691/OJ

3

2011. december 1., csütörtök

3

48

«

- A 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási idő tekintetében történő módosítása
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)
Jelentés a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási idő tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról
[COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése

40

«

- A 2007/659/EK határozatnak az alkalmazási időtartam és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető
éves kontingens tekintetében történő módosítása
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)
Jelentés a 2007/659/EK határozatnak az alkalmazási időtartam és a jövedékiadó-kedvezményben
részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése

13

- Az EKB 2010-es éves jelentése
Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)
[2011/2156(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

47

- Az iskolai lemorzsóládás felszámolása
Jelentés: Mary Honeyball (A7-0363/2011)
Jelentés az iskolai lemorzsóládás felszámolásáról
[COM(2011)0018 - 2011/2088(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke

30

«««III - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze - banánágazatra vonatkozó kísérőintézkedések
Jelentés: Charles Goerens (A7-0403/2011)
[00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)]
A Parlament Egyeztető Bizottságba delegált küldöttsége

33

«««III - Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása
Jelentés: Helmut Scholz (A7-0401/2011)
[00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)]
A Parlament Egyeztető Bizottságba delegált küldöttsége

31

«««III - A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdításának finanszírozási eszköze
Jelentés: Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)
[00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)]
A Parlament Egyeztető Bizottságba delegált küldöttsége

32

«««III - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze
Jelentés: Gay Mitchell (A7-0402/2011)
[00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)]
A Parlament Egyeztető Bizottságba delegált küldöttsége
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À «««I

- A közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés
Jelentés: Brian Simpson (A7-0212/2011)
Jelentés a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2010)0505 - C7-0286/2010 - 2010/0258(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

49

À «««I

- Kalinyingrád térsége, valamint egyes lengyel közigazgatási egységek
Jelentés: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)
Jelentés Kalinyingrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté
minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

«««

21

- Csatlakozási szerződés: A Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés
Ajánlás: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)
[14409/2011 - 2011/0805(NLE)]
Külügyi Bizottság

26

À

- Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelme
Jelentés: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)
[2011/2191(INI)]
Külügyi Bizottság

17

À

- Az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és
összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosítása
Jelentés: Carlo Casini (A7-0386/2011)
Jelentés az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és
összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosításairól
[2011/2174(REG)]
Alkotmányügyi Bizottság

65

- A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Jelentés: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)
[2011/2162(IMM)]
Jogi Bizottság

66

- A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Jelentés: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)
[2011/2099(IMM)]
Jogi Bizottság

19

À
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- A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter
Jelentés: Pervenche Berès (A7-0384/2011)
[COM(2011)0011 - 2011/2071(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
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46

À

- Az egységes piaci fórum
Állásfoglalási indítványok
B7-0576/2011
[2011/2900(RSP)]

59

À

- Az EU HIV/AIDS-re adott globális válasza
Állásfoglalási indítványok
B7-0615/2011
[2011/2864(RSP)]

34

À

- Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások
Jelentés: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásaival az EU
és Ukrajna közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz
[2011/2132(INI)]
Külügyi Bizottság

25

À

- A vámrendszer korszerűsítése
Jelentés: Matteo Salvini (A7-0406/2011)
Jelentés a vámrendszer korszerűsítéséről
[2011/2083(INI)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
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