
14/12/17 614.777/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2014 2019

Ülésdokumentum

NAPIREND

2017. december 14., csütörtök



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

Legfeljebb egy óra (az eljárási szabályzat 135. cikke)
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08:30–11:50 Viták

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

44 À • A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai

Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásairól az eljárási szabályzat 216.
cikkének (7) bekezdése alapján.

[2017/2222(INI)]

Petíciós Bizottság

39 À • Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Jelentés az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról

[2016/2327(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

70 À • A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa
ügye

közös állásfoglalás B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017,
B8-0690/2017, B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodzsa: az ellenzék betiltása

közös állásfoglalás B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017,
B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye

közös állásfoglalás B8-0691/2017, B8-0691/2017, közös állásfoglalás
B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017,
B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]
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9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

82 «««I - A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre
vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint
a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Jelentés: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

56 À - Az afganisztáni helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017,
B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - A rohindzsák helyzete

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017,
B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(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)

[2015/2129(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

44 À - A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai

Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Petíciós Bizottság

39 À - Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
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