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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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17:00–21:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

12 À«««I • Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási,
állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Jelentés az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT)
létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási,
állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az
1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0187(COD)]

Halászati Bizottság

22 À • A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban

Jelentés: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Jelentés a nők gazdasági szerepvállalásáról az uniós magán- és állami szektorban

[2017/2008(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

10 À • A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Jelentés a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezeléséről a fejlődő országokban

[2016/2324(INI)]

Fejlesztési Bizottság

30 À • A kiberbűnözés elleni küzdelem

Jelentés: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Jelentés a kiberbűnözés elleni küzdelemről

[2017/2068(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

48 À • Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Jelentés az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatairól

[2017/2026(INI)]

Külügyi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–23:00 Viták

59 À • Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása

[2017/2847(RSP)]

59 À - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása

Állásfoglalási indítványok

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozása

Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Jelentés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[2017/0013(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

12 À«««I - Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és
ellenőrzési intézkedések

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Halászati Bizottság

22 À - A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban

Jelentés: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

10 À - A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Fejlesztési Bizottság

30 À - A kiberbűnözés elleni küzdelem

Jelentés: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



 

15:00–23:00     

4 42017. október 3., kedd

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À - Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Külügyi Bizottság

60 À • A moldovai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/2848(RSP)]

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

50 À • A gyermekházasságok megszüntetése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője
A gyermekházasságok megszüntetése

[2017/2663(RSP)]

68 • Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/2874(RSP)]

35 À • Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)

Szóbeli választ igénylő kérdések

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • A Ryanair többezer járattörlése és a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet
alkalmazása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2876(RSP)]

72 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II.
mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló
tudományos kritériumok megállapítása révén történő módosításáról szóló biztossági
rendelet tervezete

[2017/2872(RSP)]
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36 À«««I • A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

Jelentés: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Jelentés a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről
szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

37 À«««I • A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó
személyek nyilvántartása

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló
személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv
módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra
vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

38 À«««I • A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos
üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere

Jelentés: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Jelentés a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú
személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett
ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló
2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság



2017. október 4., szerda

 

 

09:00–11:50     KIEMELT VITA

 

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

6 62017. október 4., szerda

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00–11:50 KIEMELT VITA

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

15:00–22:00 Viták

15 • Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás

Ajánlás: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Ajánlás az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Külügyi Bizottság

54 « - A schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó rendelkezései Bulgáriában és
Romániában

Jelentés: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Jelentés a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár
Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

58 « - A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere

Jelentés: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere
megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

57 « - A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere

Jelentés: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról
szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

56 « - A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere

Jelentés: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról
szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



7 72017. október 4., szerda

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I - A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

Jelentés: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

37 À«««I - A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

38 À«««I - A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének
érdekében végzett ellenőrzések rendszere

Jelentés: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

72 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az
endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása
révén történő módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete

Állásfoglalási indítvány

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat
tervezete

Állásfoglalási indítvány

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-44406-6
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat
tervezete

Állásfoglalási indítvány

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - A gyermekházasságok megszüntetése

Állásfoglalási indítvány

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)

Állásfoglalási indítvány

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00–22:00     

8 82017. október 4., szerda

611.537/OJ 611.537/OJ

80 • Alkotmány, jogállállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események
fényében

A Bizottság nyilatkozata

[2017/2888(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

63 • Költségvetési paktum és annak az uniós jogi keretbe való beépítése

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

[2017/2866(RSP)]

42 • A Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének ismertetése

[2017/2765(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elöke jelenlétében

24 ««« • Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség

Ajánlás: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

70 • Az Interpol letartóztatási parancsa (vörös riasztás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2873(RSP)]

71 • A biztonság Európa útjain

Szóbeli választ igénylő kérdés

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
A biztonság Európa útjain

[2017/2875(RSP)]



2017. október 5., csütörtök

 

 

09:00–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)

 

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

9 92017. október 5., csütörtök

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

52 À • Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények

Jelentés: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Jelentés a büntetés-végrehajtási rendszerekről és börtönkörülményekről

[2015/2062(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

65 À • Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban

közös állásfoglalás B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017,
B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró
ügye

közös állásfoglalás B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017,
B8-0557/2017, B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • A Maldív-szigeteki helyzet

közös állásfoglalás B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017,
B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség

Ajánlás: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

52 À - Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények

Jelentés: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



15:00–16:00

10 102017. október 5., csütörtök

611.537/OJ 611.537/OJ

73 • A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Bizottság
A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv

[2017/2877(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke) 

Határidők

11 11

611.537/OJ 611.537/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

 
 

2017. október 2., hétfő

 

17:00–21:00

 

 

2017. október 3., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

12 12Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

611.537/OJ 611.537/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése) (4 x 4') :16'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :25'

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

Szerzők (bizottságok) (3 x 5') :15'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Képviselők :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



2017. október 4., szerda

 

09:00–11:50

 

15:00–22:00

 

 

2017. október 5., csütörtök

 

09:00–11:50

 

15:00–16:00

 

13 13Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

611.537/OJ 611.537/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :40'

A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Előadó :6'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Szerző (képviselőcsoport) :2'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Képviselők :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135.
cikke)

:1'

„Catch the eye” :5'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke) (3 x 2') :6'

Képviselők :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Szerző (képviselőcsoport) :2'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Határidők

 
 

2017. október 2., hétfő

 

 

2017. október 3., kedd

 

14 14Határidők

611.537/OJ 611.537/OJ

12 À • Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és
ellenőrzési intézkedések  - Jelentés: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 27., szerda, 13:00

22 À • A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban  - Jelentés: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

szeptember 27., szerda, 13:00

10 À • A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban  - Jelentés: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

szeptember 27., szerda, 13:00

30 À • A kiberbűnözés elleni küzdelem  - Jelentés: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

szeptember 27., szerda, 13:00

48 À • Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai  - Jelentés: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

szeptember 28., csütörtök, 12:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 2., hétfő, 19:00

59 À • Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása

- Állásfoglalási indítványok szeptember 28., csütörtök, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

szeptember 29., péntek, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz szeptember 29., péntek, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 2., hétfő, 17:00

34 À • Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása  -
Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 27., szerda, 13:00

60 À • A moldovai helyzet - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

Állásfoglalási indítványok

Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

Közös állásfoglalási indítványok

50 À • A gyermekházasságok megszüntetése - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Állásfoglalási indítvány szeptember 27., szerda, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 2., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 3., kedd, 16:00



 

2017. október 4., szerda

 

 

2017. október 5., csütörtök

 

15 15Határidők

611.537/OJ 611.537/OJ

35 À • Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) - Szóbeli választ igénylő
kérdések (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Állásfoglalási indítvány szeptember 27., szerda, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 2., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 3., kedd, 16:00

72 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin
károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása révén történő
módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete

- Módosítások október 2., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 3., kedd, 16:00

36 À • A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények  - Jelentés: Daniela Aiuto
(A8-0167/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 27., szerda, 13:00

37 À • A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása  -
Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 27., szerda, 13:00

38 À • A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében
végzett ellenőrzések rendszere  - Jelentés: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 27., szerda, 13:00

74 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete -
Állásfoglalási indítvány

- Módosítások október 2., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 3., kedd, 16:00

75 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-44406-6
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete -
Állásfoglalási indítvány

- Módosítások október 2., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 3., kedd, 16:00

52 À • Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények  - Jelentés: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

szeptember 27., szerda, 13:00

65 À • Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) október 2., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 14:00



Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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66 À • Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) október 2., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 14:00

67 À • A Maldív-szigeteki helyzet

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) október 2., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

október 4., szerda, 14:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek szeptember 29., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek október 2., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek október 3., kedd, 19:00

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

október 4., szerda, 19:00


	2017. október 2., hétfő
	17:00–21:00     
	Az alábbi jelentések rövid ismertetése:


	2017. október 3., kedd
	09:00–11:50     
	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     
	Közös vita - A személyhajók biztonsága 


	2017. október 4., szerda
	09:00–11:50     KIEMELT VITA
	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–22:00     

	2017. október 5., csütörtök
	09:00–11:50     
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–16:00

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)
	2017. október 2., hétfő
	17:00–21:00

	2017. október 3., kedd
	09:00–11:50
	15:00–23:00

	2017. október 4., szerda
	09:00–11:50
	15:00–22:00

	2017. október 5., csütörtök
	09:00–11:50
	15:00–16:00
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	Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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