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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Előterjesztési határidők    ´ = Adott esetben határidők    6 = Még el nem fogadott szöveg, esetleges határidők

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 - 22:00 Viták

1 • Az ülésszak megnyitása és ügyrend

39 • A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésével foglalkozó bizottsági szakértői
csoport

Szóbeli választ igénylő kérdés

Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Jogi Bizottság
Bizottság
A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésével foglalkozó bizottsági szakértői csoport

[2014/2972(RSP)]

61 À • Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása

A Bizottság nyilatkozata

[2015/2526(RSP)]

23 À • A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának
feltüntetése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának feltüntetése

[2014/2875(RSP)]

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