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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)
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 folytatása és ügyrend

20 À • Éves jelentés az uniós versenypolitikáról

Jelentés: Werner Langen (A8-0368/2015)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről

[2015/2140(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

32 À«««I • Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-
állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-
állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Halászati Bizottság

71 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a könnyű személy- és
haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében

[2015/2988(RPS)]

A szavazásra a februári I. ülésen kerül sor.

61 À • Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós
alapértékek előmozdításában

Jelentés: Julie Ward (A8-0373/2015)

Jelentés interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepéről az
uniós alapértékek előmozdításában

[2015/2139(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

29 À • A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai

Jelentés: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól:
hatások, valamint az eredményesebb és hatékonyabb uniós pénzügyi szabályozási
keretrendszer és a tőkepiaci unió felé vezető út

[2015/2106(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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14 À • Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási
tevékenységét

Jelentés: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Jelentés az Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső
tényezőkről

[2015/2111(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

42 À • Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák

Jelentés: Marek Plura (A8-0366/2015)

Jelentés az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikákról

[2015/2088(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
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