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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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08:30–11:50     

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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08:30–11:50 Viták

12:00–14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–16:00 Viták

16:00–17:00 Szavazás (a korábbi viták végén)

84 • Megnövekedett terrorveszély

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2016/2519(RSP)]

54 À • Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése
Ausztráliával és Új-Zélanddal

Szóbeli választ igénylő kérdés

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Bizottság
Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal

[2015/2932(RSP)]

A szavazásra a februári II. ülésen kerül sor.

30 À • A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységeiről

[2014/2218(INI)]

Petíciós Bizottság

43 ««« - Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás

Ajánlás: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Külügyi Bizottság

85 À - A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése

Határozatra irányuló javaslat

[2016/2523(RSO)]

69 À - A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad
kereskedelmi megállapodás

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00–16:00     
 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 135. cikke)

 

16:00–17:00     Szavazás (a korábbi viták végén)
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67 À - Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés)

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Petíciós Bizottság

80 À • Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági
állampolgárok Indiában

B8-0081/2016, B8-0084/2016, közös állásfoglalás B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiópia

közös állásfoglalás B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Észak-Korea

közös állásfoglalás B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
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