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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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1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

40 • A harmadik mobilitási csomagról elfogadott bizottsági határozat

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó
többéves terv

Jelentés: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-
tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv
létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Halászati Bizottság

(Vita: 13/09/2017, szavazás: 14/09/2017)

27 • Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban

Jelentés: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Jelentés az értéklánc optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban

[2017/2119(INI)]

Halászati Bizottság

73 À • A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Jelentés a halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való
megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról

[2017/2129(INI)]

Halászati Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

69 À • Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője

Jelentés: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Jelentés az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről

[2018/2037(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.
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14 • A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató
eszközének EU-ban történő végrehajtása

Jelentés: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Jelentés a 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató
eszközének EU-ban történő végrehajtásáról

[2017/2088(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

89 À • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2718(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

20 À • A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
értelmezése és végrehajtása

Jelentés: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
értelmezéséről és végrehajtásáról

[2016/2018(INI)]

Jogi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

12 À • Fenntartható finanszírozás

Jelentés: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Jelentés a fenntartható finanszírozásról

[2018/2007(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À • A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla

Jelentés: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jelentés a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábláról

[2018/2009(INI)]

Jogi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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09:00–11:50 Viták
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12:30–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

85 À • A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2714(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

76 À«««I • A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése

Jelentés: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló,
1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

46 • Alpha Condé, a Guineai Köztársaság elnökének beszéde

100 • A terrorizmussal foglalkozó különbizottság hivatali idejének meghosszabbítása

Az eljárási szabályzat 197. cikke

70 «««I - A bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi
szintek

Jelentés: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati
mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Halászati Bizottság

72 «««I - A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg)

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Jelentés a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Jogi Bizottság



4 42018. május 29., kedd

621.808/OJ 621.808/OJ

26 ««« - Az EU és Svájc között létrejött megállapodás az általános tarifális preferenciarendszer keretében az
EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci
Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról
szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

16 ««« - Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás az általános tarifális preferenciarendszer keretében
az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci
Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról
szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

32 « - Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási
együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról

Jelentés: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Jelentés a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az
adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az
Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

27 - Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban

Jelentés: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Halászati Bizottság

14 - A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban
történő végrehajtása

Jelentés: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

42 À«««I - Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv

Jelentés: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Halászati Bizottság

(Vita: 13/09/2017, szavazás: 14/09/2017)

76 À«««I - A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése

Jelentés: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



 

15:00–23:00     

5 52018. május 29., kedd

621.808/OJ 621.808/OJ

43 À«««I - A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá
tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Jelentés a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó
egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési
intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Halászati Bizottság

(Vita: 15/01/2018, szavazás: 16/01/2018)

12 À - Fenntartható finanszírozás

Jelentés: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À - A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla

Jelentés: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Jogi Bizottság

90 • A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2719(RSP)]

82 À • A nicaraguai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2711(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

78 • Amerikai vámtarifák az acél- és alumíniumágazatban és az EU válasza

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2697(RSP)]

11 À • A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról

Jelentés: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló
ajánlásáról

[2018/2017(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke



6 62018. május 29., kedd

621.808/OJ 621.808/OJ

22 À • Éves jelentés a schengeni térség működéséről

Jelentés: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről

[2017/2256(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

53 À • A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról

[2016/2328(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

91 À«««II • Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott
behozatallal szembeni védelem

Ajánlás második olvasatra: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai
Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni
védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem
rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU)
2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása
céljából

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

45 À • Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről

[2017/2070(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság



2018. május 30., szerda

 

 

09:00–11:30     

 

12:00–12:30     Ünnepélyes ülés

 

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

7 72018. május 30., szerda

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00–11:30 Viták

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

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

15:00–23:00 Viták

65 • Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel

[2018/2622(RSP)]

54 • Juan Manuel Santos Calderon, a Kolumbiai Köztársaság elnökének beszéde

51 - Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló
segítségnyújtás céljából történő igénybevétele

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának
szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozara
irányuló javaslatról

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Költségvetési Bizottság

50 - 1. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2018. évi általános költségvetéshez, amely a
Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az
EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 1/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás
céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi
álláspontról

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Költségvetési Bizottság

91 À«««II - Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal
szembeni védelem

Ajánlás második olvasatra: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

55 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai
segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018
- Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Költségvetési Bizottság



8 82018. május 30., szerda

621.808/OJ 621.808/OJ

67 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-
ØØØ21-9) (D056125) kukorica

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON
810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből
kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Halászati Bizottság

69 À - Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője

Jelentés: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

20 À - A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása

Jelentés: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Jogi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

85 À - A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források

Állásfoglalási indítványok

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról

Jelentés: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke

22 À - Éves jelentés a schengeni térség működéséről

Jelentés: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

53 À - A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



 

15:00–23:00     

9 92018. május 30., szerda

621.808/OJ 621.808/OJ

45 À - Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

66 • Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon
keresztül

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

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Uniós polgári védelmi mechanizmus

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

30 • A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret
felülvizsgálata

Jelentés: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának
manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata

[2017/2064(INL)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

61 • A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra
történő kiterjesztése (átdolgozás)

Szóbeli választ igénylő kérdés

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Jogi Bizottság
Bizottság
A Brüsszel IIa. rendelet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése
(átdolgozás)

[2018/2551(RSP)]

64 • A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2674(RSP)]

87 • Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2716(RSP)]



10 102018. május 30., szerda

621.808/OJ 621.808/OJ

37 À • A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU
külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához
(2016–2020)

Jelentés: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Jelentés „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az
EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához
(2016–2020)” című együttes szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0182)
végrehajtásáról

[2017/2012(INI)]

Fejlesztési Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

17 À • Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Jelentés az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról

[2017/2259(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

25 À • A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Jelentés a környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtásáról

[2017/2087(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság



2018. május 31., 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

11 112018. május 31., csütörtök

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Fontos interpellációk

39 À • A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű
alkalmazásának kezelésével kapcsolatos petíciókra való reagálás

Szóbeli választ igénylő kérdés

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Petíciós Bizottság
Bizottság
A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével
kapcsolatos petíciókra való reagálás

[2018/2600(RSP)]

88 À • Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek
helyzete

közös állásfoglalás B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018,
B8-0257/2018, B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők

közös állásfoglalás B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018,
B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete

közös állásfoglalás B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018,
B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Az Európai Ügyészség jelölőtestülete egy tagjának kinevezése

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



12 122018. május 31., csütörtök
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30 - A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata

Jelentés: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

77 À«««I - Uniós polgári védelmi mechanizmus

Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

89 À - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018,
B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - A nicaraguai helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018,
B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati
politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)

Jelentés: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Fejlesztési Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

17 À - Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

25 À - A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

39 À - A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével
kapcsolatos petíciókra való reagálás

Állásfoglalási indítványok

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00–16:00
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

13 132018. május 31., csütörtök
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke) 

Határidők

14 14

621.808/OJ 621.808/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

 
 

2018. május 28., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2018. május 29., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

15 15Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

621.808/OJ 621.808/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :60'

Előadók (5 x 6') :30'

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

A vélemény előadói (5 x 1') :5'

„Catch the eye” (9 x 5') :45'

Képviselők :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Előadó (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (6 x 6') :36'

A vélemény előadója :1'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Képviselők :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



2018. május 30., szerda

 

09:00–11:30

 

15:00–23:00

 

 

2018. május 31., csütörtök

 

09:00–11:50

 

15:00–16:00

 

16 16Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

621.808/OJ 621.808/OJ

Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke (válaszokkal együtt) :30'

A Bizottság elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :55'

Előadók (6 x 6') :36'

A vélemény előadói (7 x 1') :7'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Képviselők :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” :5'

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

:1'

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

Képviselők :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Kérdésfeltevők (nagyobb interpellációk) (2 x 2') :4'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :30'

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



Határidők

 
 

2018. május 28., hétfő

 

 

2018. május 29., kedd

 

17 17Határidők

621.808/OJ 621.808/OJ

42 À • Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv  - Jelentés:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Módosítások; elutasítás május 23., szerda, 13:00

73 À • A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége  - Jelentés: Linnéa Engström
(A8-0156/2018)

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

69 À • Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője  - Jelentés: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

89 À • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020 után - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok május 28., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

május 29., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz május 29., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 30., szerda, 16:00

20 À • A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása  -
Jelentés: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

május 23., szerda, 13:00

12 À • Fenntartható finanszírozás  - Jelentés: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

május 23., szerda, 13:00

10 À • A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla  - Jelentés: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

május 23., szerda, 13:00

85 À • A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források  - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok május 25., péntek, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

május 28., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz május 28., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

76 À • A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése  - Jelentés: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Módosítások május 25., péntek, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 28., hétfő, 19:00



 

2018. május 30., szerda
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43 À • A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá
tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések  - Jelentés:
Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Módosítások; elutasítás május 23., szerda, 13:00

82 À • A nicaraguai helyzet - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok május 28., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

május 29., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz május 29., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 30., szerda, 16:00

11 À • A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról  - Jelentés: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Módosítások május 24., csütörtök, 13:00

22 À • Éves jelentés a schengeni térség működéséről  - Jelentés: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

május 23., szerda, 13:00

53 À • A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok  -
Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

91 À • Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal
szembeni védelem  - Ajánlás második olvasatra: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Módosítások; elutasítás május 23., szerda, 13:00

45 À • Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról  - Jelentés: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Módosítások május 23., szerda, 13:00

55 À • Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai
segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)  - Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

67 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-
9) (D056125) kukorica

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

68 À • Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810
× NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy
hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica

- Módosítások május 28., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 29., kedd, 16:00

77 À • Uniós polgári védelmi mechanizmus  - Jelentés: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Módosítások május 29., kedd, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 30., szerda, 16:00



 

2018. május 31., csütörtök

 

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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37 À • A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati
politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)  - Jelentés: Linda
McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Módosítások május 23., szerda, 13:00

17 À • Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása  - Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Módosítások május 23., szerda, 13:00

25 À • A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása  - Jelentés: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Módosítások május 23., szerda, 13:00

39 À • A határozott idejű szerződések bizonytalanságának és visszaélésszerű alkalmazásának kezelésével
kapcsolatos petíciókra való reagálás - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Állásfoglalási indítványok május 28., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

május 29., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz május 29., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek május 30., szerda, 16:00

88 À • Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) május 28., hétfő, 20:00

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

május 30., szerda, 13:00

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

május 30., szerda, 14:00

83 À • Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) május 28., hétfő, 20:00

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

május 30., szerda, 13:00

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

május 30., szerda, 14:00

84 À • Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) május 28., hétfő, 20:00

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

május 30., szerda, 13:00

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

május 30., szerda, 14:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek május 25., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek május 28., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek május 29., kedd, 19:00

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

május 30., szerda, 19:00


	2018. május 28., hétfő
	17:00–23:00     
	Közös vita - Az uniós halászati ágazat
	Az alábbi jelentések rövid ismertetése:


	2018. május 29., kedd
	09:00–11:50     
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     

	2018. május 30., szerda
	09:00–11:30     
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     

	2018. május 31., 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
	Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)


	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)
	2018. május 28., hétfő
	17:00–23:00

	2018. május 29., kedd
	09:00–11:50
	15:00–23:00

	2018. május 30., szerda
	09:00–11:30
	15:00–23:00

	2018. május 31., csütörtök
	09:00–11:50
	15:00–16:00


	Határidők
	2018. május 28., hétfő
	2018. május 29., kedd
	2018. május 30., szerda
	2018. május 31., csütörtök
	Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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