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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)
Közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a Parlament összes képviselőjének
többségét írják elő.

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges; a Tanács
álláspontjának jóváhagyásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
Módosítások elfogadásához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges.
Határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a leadott szavazatok többségét írják elő.

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
Állásfoglalási indítvány vagy határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Fontos interpellációk

58 À • Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015)

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2015)

[2017/2011(INI)]

Jogi Bizottság

63 • A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Jelentés a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti
felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(környezeti felelősségről szóló irányelv) alkalmazásáról

[2016/2251(INI)]

Jogi Bizottság

71 À - Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása

[2017/2901(RSO)]

63 - A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Jogi Bizottság

10 À«««I - Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete

Jelentés: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

11 À«««I - A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények

Jelentés: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



 

15:00–16:00
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
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77 «««I - Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme,
valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezése (elektronikus hírközlési adatvédelmi
rendelet)

Jelentés: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

67 À - A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017,
B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Az euróövezet gazdaságpolitikája

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

56 À - Az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás

Jelentés: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

57 À - Az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás

Jelentés: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

58 À - Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015)

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Jogi Bizottság

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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