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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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09:00–12:20 Viták

12:30–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

39 • A luxemburgi elnökség mérlege

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2964(RSP)]

33 À • A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé

Jelentés: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról

[2015/2147(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

76 - Czesław Adam Siekierski parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2015/2241(IMM)]

Jogi Bizottság

75 - Czesław Adam Siekierski parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2015/2268(IMM)]

Jogi 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)

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

Halászati Bizottság

20 À - Éves jelentés az uniós versenypolitikáról

Jelentés: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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61 À - Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek
előmozdításában

Jelentés: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

29 À - A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai

Jelentés: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

14 À - Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét

Jelentés: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

42 À - Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák

Jelentés: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

33 À - A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé

Jelentés: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

46 • A december 17–18-i Európai Tanács következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/2989(RSP)]

65 À • A lengyelországi helyzet

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2015/3031(RSP)]

Egy felszólalás a képviselőcsoportok vezetői részéről
Két felszólalás képviselőcsoportonként
A szavazásra a februári I. ülésen kerül sor.

68 À • A kolumbiai békefolyamat

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2015/3033(RSP)]

82 • A szíriai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2517(RSP)]



 
Közös vita - Belső piaci harmonizáció

 
Közös vita vége
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83 • A Szaúd-arábiai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját
tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Jelentés a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját
tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

17 «««I • Egyéni védőeszközök

Jelentés: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Jelentés az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

15 «««I • Gázüzemű berendezések

Jelentés: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Jelentés a gázüzemű berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

16 «««I • Kötélpálya-létesítmények

Jelentés: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Jelentés a kötélpálya-létesítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
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