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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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17:00–23:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

14 À«««I • Európai Szolidaritási Testület

Jelentés: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az
1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az
1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

51 À«««I • A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános
célkitűzés

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi
keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

(Szavazás: 04/07/2018)

35 • Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban

[2017/2225(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

29 • Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Jelentés az (EU) 2015/1839/EU rendelet szerinti, Görögországra vonatkozó egyedi
intézkedések végrehajtásáról

[2018/2038(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

99 À • A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2847(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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56 • A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba
való visszailleszkedésének lehetőségei

Jelentés: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi
foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről

[2017/2277(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

47 À • Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett
megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet
szolgáló intézkedések

Jelentés: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben
elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való
küzdelmet szolgáló intézkedésekről

[2018/2055(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

33 • Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások
szabályozása és felügyelete terén

Jelentés: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a
harmadik országok között fennálló kapcsolatokról

[2017/2253(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

37 À • A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban

Jelentés: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban

[2018/2028(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

23 À • A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható
gazdálkodásról: az erdők kérdése

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és
elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése

[2018/2003(INI)]

Fejlesztési Bizottság

46 • A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban

Jelentés: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról

[2018/2054(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)



3 32018. szeptember 10., hétfő

626.050/OJ 626.050/OJ



2018. szeptember 11., kedd

 

 

09:00–11:30     

 

12:00–12:30     Ünnepélyes ülés

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:30 Viták

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

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

15:00–24:00 Viták

11 • Vita Alexisz Ciprasz görög miniszterelnökkel Európa jövőjéről

[2018/2730(RSP)]

92 • A Libanoni Köztársaság elnöke, Michel Aoun beszéde

20 «««I - A szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége

Jelentés: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-
termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett
takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-,
zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések
egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok
egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló
javaslatról

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

30 « - Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében

Jelentés: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra
vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

87 « - Végrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új pszichoaktív anyagok
ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

Jelentés: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-
metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok
ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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80 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának
és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából

Jelentés: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Jelentés a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az
Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Költségvetési Bizottság

81 - 4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a
Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából
történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi
álláspontról

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Költségvetési Bizottság

35 - Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban

Jelentés: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

29 - Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

56 - A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való
visszailleszkedésének lehetőségei

Jelentés: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

33 - Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és
felügyelete terén

Jelentés: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

46 - A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban

Jelentés: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

14 À«««I - Európai Szolidaritási Testület

Jelentés: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság



 

15:00–24:00     
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51 À«««I - A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés

Jelentés: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

(Szavazás: 04/07/2018)

31 À« - A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program

Jelentés: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot
kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

47 À - Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és
szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések

Jelentés: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

37 À - A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban

Jelentés: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

23 À - A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az
erdők kérdése

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Fejlesztési Bizottság

19 À • A magyarországi helyzet

Jelentés: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének
megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű
kockázatának megállapítására felszólító javaslatról

[2017/2131(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

88 À«««I • A szerzői jog a digitális egységes piacon

Jelentés: Axel Voss (A8-0245/2018)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Jogi Bizottság
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86 À • Autonóm fegyverrendszerek

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2752(RSP)]

34 À • Az EU–USA kapcsolatok állása

Jelentés: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról

[2017/2271(INI)]

Külügyi Bizottság

98 • A líbiai és földközi-tengeri vészhelyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2846(RSP)]

100 À • Han al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2849(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

28 À • Az EU–Kína kapcsolatok helyzete

Jelentés: Bas Belder (A8-0252/2018)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről

[2017/2274(INI)]

Külügyi Bizottság

52 À«««I • Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése

Jelentés: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz
ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

53 À«««I • A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Jelentés: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



2018. szeptember 12., szerda

 

 

09:00–11:50     KIEMELT VITA

 

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

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

15:00–23:00 Viták

43 • Az Unió helyzete

A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Az egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek

Jelentés: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Jelentés a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt
sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

26 ««« - Az USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek
bevezetése)

Ajánlás: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési
megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

18 ««« - Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása)

Ajánlás: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Ajánlás a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált
módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

88 À«««I - A szerzői jog a digitális egységes piacon

Jelentés: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Jogi Bizottság

52 À«««I - Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése

Jelentés: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



 

15:00–23:00     
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53 À«««I - A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Jelentés: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

19 À - A magyarországi helyzet

Jelentés: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

86 À - Autonóm fegyverrendszerek

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018,
B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Az EU–USA kapcsolatok állása

Jelentés: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Külügyi Bizottság

28 À - Az EU–Kína kapcsolatok helyzete

Jelentés: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Külügyi Bizottság

91 • A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami
szociális ellátórendszerek megerősítése

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

[2018/2843(RSP)]

44 • A Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés
tervezetével kapcsolatos álláspontjáról

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad
áramlása

Jelentés: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



Közös vita - A műanyagokról szóló stratégia és a vegyi anyagokra, a termékekre és a

hulladékokra vonatkozó jogszabályok

 
Közös vita vége
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32 À • A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos
európai stratégia

Jelentés: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos
európai stratégiáról

[2018/2035(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

70 À • A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok
közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei

Szóbeli választ igénylő kérdések

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási
pontok kezelésének lehetőségei

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási
pontok kezelésének lehetőségei

[2018/2589(RSP)]

24 À • Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes
egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv

Jelentés: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes
egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről

[2017/2254(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

55 À«««I •  Egységes digitális portál

Jelentés: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Jelentés az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

49 À • Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője

Jelentés: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről

[2017/2257(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
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2018. szeptember 13., csütörtök

 

 

08:30–11:45     

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)

12 122018. szeptember 13., csütörtök
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08:30–11:45 Viták

11:45–12:15 Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke, Zoran Zaev beszéde

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

15:00–16:00 Fontos interpellációk

36 À • A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása

Jelentés: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról

[2017/2128(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

22 À • Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége

Jelentés: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről

[2018/2008(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

94 À • Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása

közös állásfoglalás B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018,
B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mianmar, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye

közös állásfoglalás B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018,
B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye

közös állásfoglalás B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018,
B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45–12:15

 

12:15–14:15     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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93 • Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke, Zoran Zaev beszéde

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

89 « - Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó
határozat

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Jelentés az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó
tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

16 À«««I - Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi
kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása

Jelentés: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

55 À«««I -  Egységes digitális portál

Jelentés: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

101 «««I - A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó*)

Jelentés: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

99 À - A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018,
B8-0393/2018, B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Han al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye

Állásfoglalási indítványok

B8-0383/2018, közös állásfoglalás B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018,
B8-0387/2018, B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00–16:00
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
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32 À - A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia

Jelentés: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

70 À - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási
pontok kezelésének lehetőségei

Állásfoglalási indítványok

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre
vonatkozó európai cselekvési terv

Jelentés: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

49 À - Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője

Jelentés: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

36 À - A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása

Jelentés: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

22 À - Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége

Jelentés: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke) 

Határidők

15 15

626.050/OJ 626.050/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

 
 

2018. szeptember 10., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2018. szeptember 11., kedd

 

09:00–11:30

 

15:00–24:00

 

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

626.050/OJ 626.050/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :60'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadói (9 x 1') :9'

Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése) (6 x 4') :24'

„Catch the eye” (11 x 5') :55'

Képviselők :60'

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

Alexisz Ciprasz, Görögország miniszterelnöke (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (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

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (válaszokkal együtt) :5'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :40'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadók (7 x 6') :42'

A vélemény előadói (14 x 1') :14'

„Catch the eye” (9 x 5') :45'

Képviselők :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



2018. szeptember 12., szerda

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

 

2018. szeptember 13., csütörtök

 

08:30–11:45

 

15:00–16:00

 

17 17Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

626.050/OJ 626.050/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

A Bizottság elnöke (válaszokkal együtt) :40'

„Catch the eye” :5'

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

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Tanács (válaszokkal együtt) :20'

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

A Költségvetési Bizottság elnöke :3'

Előadók (5 x 6') :30'

„Költségvetési” előadók (2 x 3') :6'

Szerző (bizottság) :5'

A vélemény előadói (5 x 1') :5'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadó (2 x 6') :12'

A vélemény előadója (3 x 1') :3'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

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

:1'

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

Képviselők :60'

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Szerző (fontos interpelláció) :2'

„Catch the eye” :5'

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. szeptember 10., hétfő

 

 

2018. szeptember 11., kedd

 

18 18Határidők

626.050/OJ 626.050/OJ

14 À • Európai Szolidaritási Testület  - Jelentés: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

51 À • A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés  - Jelentés: Ruža
Tomašić (A8-0227/2018)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

99 À • A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok szeptember 11., kedd, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

szeptember 12., szerda, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz szeptember 12., szerda, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek szeptember 12., szerda, 19:00

47 À • Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális
zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések  - Jelentés: Pina Picierno
(A8-0265/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

37 À • A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban  - Jelentés: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

23 À • A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők
kérdése  - Jelentés: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

31 À • A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program  - Jelentés: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- Módosítások szeptember 5., szerda, 13:00

19 À • A magyarországi helyzet  - Jelentés: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Módosítások szeptember 5., szerda, 13:00

88 À • A szerzői jog a digitális egységes piacon  - Jelentés: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00



 

2018. szeptember 12., szerda

 

19 19Határidők

626.050/OJ 626.050/OJ

86 À • Autonóm fegyverrendszerek - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok szeptember 5., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

szeptember 10., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz szeptember 10., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek szeptember 11., kedd, 16:00

34 À • Az EU–USA kapcsolatok állása  - Jelentés: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

- Alternatív közös állásfoglalási indítványok szeptember 10., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek szeptember 11., kedd, 16:00

100 À • Han al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok szeptember 11., kedd, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

szeptember 12., szerda, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz szeptember 12., szerda, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek szeptember 12., szerda, 19:00

28 À • Az EU–Kína kapcsolatok helyzete  - Jelentés: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

52 À • Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése  - Jelentés: Mady Delvaux,
Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

53 À • A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés  - Jelentés: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

16 À • Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése
tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása  - Jelentés: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

32 À • A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia   - Jelentés:
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Módosítások szeptember 10., hétfő, 19:00

70 À • A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok
kezelésének lehetőségei - Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018
- B8-0037/2018)

- Állásfoglalási indítványok szeptember 10., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

szeptember 11., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz szeptember 11., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek szeptember 12., szerda, 16:00



 

2018. szeptember 13., csütörtök

 

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás

 

20 20Határidők

626.050/OJ 626.050/OJ

24 À • Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre
vonatkozó európai cselekvési terv  - Jelentés: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

55 À •  Egységes digitális portál  - Jelentés: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Módosítások; elutasítás szeptember 5., szerda, 13:00

49 À • Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője  - Jelentés: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Módosítások szeptember 5., szerda, 13:00

36 À • A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása  - Jelentés: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Módosítások szeptember 5., szerda, 13:00

22 À • Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége  - Jelentés: Olga Sehnalová
(A8-0267/2018)

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

szeptember 5., szerda, 13:00

94 À • Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) szeptember 10., hétfő, 20:00

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

szeptember 12., szerda, 13:00

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

szeptember 12., szerda, 14:00

95 À • Mianmar, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) szeptember 10., hétfő, 20:00

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

szeptember 12., szerda, 13:00

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

szeptember 12., szerda, 14:00

96 À • Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) szeptember 10., hétfő, 20:00

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

szeptember 12., szerda, 13:00

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

szeptember 12., szerda, 14:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek szeptember 7., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek szeptember 10., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek szeptember 11., kedd, 19:00

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

szeptember 12., szerda, 19:00


	2018. szeptember 10., hétfő
	17:00–23:00     
	Az alábbi jelentések rövid ismertetése:


	2018. szeptember 11., kedd
	09:00–11:30     
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–24:00     

	2018. szeptember 12., szerda
	09:00–11:50     KIEMELT VITA
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     
	Közös vita - A műanyagokról szóló stratégia és a vegyi anyagokra, a termékekre és a hulladékokra vonatkozó jogszabályok


	2018. szeptember 13., csütörtök
	08:30–11:45     
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

	11:45–12:15
	12:15–14:15     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–16:00
	Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)


	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)
	2018. szeptember 10., hétfő
	17:00–23:00

	2018. szeptember 11., kedd
	09:00–11:30
	15:00–24:00

	2018. szeptember 12., szerda
	09:00–11:50
	15:00–23:00

	2018. szeptember 13., csütörtök
	08:30–11:45
	15:00–16:00


	Határidők
	2018. szeptember 10., hétfő
	2018. szeptember 11., kedd
	2018. szeptember 12., szerda
	2018. szeptember 13., csütörtök
	Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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