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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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17:00 - 23:00 Viták

1 • Az ülésszak megnyitása és ügyrend

120 • Fukusima után egy évvel – tanulságok

Az Európai Parlament elnökének nyilatkozata

[2012/2576(RSP)]

Ezután a képviselőcsoportok felszólalásai következnek.

31 À • A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011

Jelentés: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

47 À • A nők részvétele a politikai döntéshozatalban

Jelentés: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

A nők részvétele a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség

[2011/2295(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

63 À«««I • Öröklési ügyek és az európai öröklési tanúsítvány

Jelentés: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Jelentés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az
európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2009/0157(COD)]

Jogi Bizottság

119 À • Igazságügyi képzés

Szóbeli választ igénylő kérdés

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Igazságügyi képzés

[2012/2575(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.
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2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)

73 À • Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében

Jelentés: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Jelentés az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében
történő kiegészítéséről

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

54 À • A bolognai folyamat

Jelentés: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Jelentés az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és
előrelépéséhez való hozzájárulásáról

[2011/2180(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság
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