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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     KIEMELT VITA
 
Közös vita - Az Európai Tanács ülésének előkészítése

 
Közös vita vége

 

12:00–12:30

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 KIEMELT VITA

12:00–12:30 A Szaharov-díj átadása

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

15:00–23:00 Viták

11 • Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2858(RSP)]

54 À • Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása

[2017/2964(RSP)]

81 • A Szaharov-díj átadása

A 2017. évi Szaharov-díj odaítélése a venezuelai demokratikus ellenzék számára: a Julio
Borges, elnök által képviselt Venezuelai Közgyűlés, valamint a Leopoldo López, Antonio
Ledezma,  Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos és Andrea
González által képviselt Foro Penal Venezolano (venezuelai büntetőfórum) névsorában
szereplő valamennyi politikai fogoly

54 À - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása

Állásfoglalási indítványok

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott
húsokban való felhasználása

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Az eljárási szabályzat 198. cikke



 

15:00–23:00     
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30 À - Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Külügyi Bizottság

15 À - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Külügyi Bizottság

31 À - 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Külügyi Bizottság

34 À - Hong Kong, 20 évvel az átadást követően

Jelentés: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke

79 • A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)

[2017/3009(RSP)]

59 • A szociális pillér végrehajtása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2974(RSP)]

77 • A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható
fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/3006(RSP)]

76 • Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2975(RSP)]

78 • A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/3007(RSP)]
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75 • Az Európai Parlament vizsgálati joga

Szóbeli választ igénylő kérdések

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Alkotmányügyi Bizottság
Tanács
Az Európai Parlament vizsgálati joga

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Alkotmányügyi Bizottság
Bizottság
Az Európai Parlament vizsgálati joga

[2017/2993(RSP)]

55 À • A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 13-i 2011/93/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés

[2015/2129(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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