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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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17:00–24:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

55 À«««I • Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme

Jelentés: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2018/0106(COD)]

Jogi Bizottság

137 • A jogállamiság Romániában

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)

Jelentés: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon
átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2018/0041(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

22 À«««I • Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)

Jelentés: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának
megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0045(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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Közös vita vége
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12 À«««I • Tőkekövetelmények (rendelet)

Jelentés: Peter Simon (A8-0242/2018)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil
forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható
kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a
központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal
szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és
nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2016/0360A(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

13 À«««I • Tőkekövetelmények (irányelv)

Jelentés: Peter Simon (A8-0243/2018)

Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding
társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti
intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról

[2016/0364(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

11 À«««I • A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési
képessége (rendelet)

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások
veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0361(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À«««I • A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési
képessége (irányelv)

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési
képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK
irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 20133/35/EU irányelv, a
2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2016/0362(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



 
Közös vita - Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

 
Közös vita vége
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114 À«««I • Államkötvény-fedezetű értékpapírok

Jelentés: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0171(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

30 À«««I • Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló
1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az
európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló
1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU
rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a
pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú
befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és
pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok
teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet,
az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a
szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU)
2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU)
2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2017/0230(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 À«««I • A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai
Rendszerkockázati Testület létrehozása

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az
Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0232(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

29 À«««I • A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti
tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló
2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0231(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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Közös vita vége
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36 À«««I • A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)

Jelentés: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a
2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0358(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

35 À«««I • A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)

Jelentés: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről,
valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2017/0359(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

133 • Az uniós digitális szolgáltatási adó elfogadásának elmulasztása

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2695(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

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

15:00–24:00 Viták

129 • Az Európai Tanács 2019. április 10-i ülésének következtetései az Egyesült
Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2694(RSP)]

49 À«««I • Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek

Jelentés: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2017/0355(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Szavazás: 15/11/2018)

50 À«««I • Európai Munkaügyi Hatóság

Jelentés: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0064(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Szavazás: 11/12/2018)

64 «««I - A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák

Jelentés: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2018/0154(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

105 ««« - Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás
genfi szövegéhez

Ajánlás: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni
Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2018/0214(NLE)]

Jogi Bizottság
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99 À«««I - Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi
szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése

Jelentés: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Jelentés az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi
szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2018/0189(COD)]

Jogi Bizottság

96 ««« - EU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

Ajánlás: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2016/0156(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

38 ««« - Nemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról

Ajánlás: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2017/0107(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

73 « - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

[2019/0802(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

83 « - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

[2019/0803(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

55 À«««I - Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme

Jelentés: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

[2018/0106(COD)]

Jogi Bizottság

24 À«««I - Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)

Jelentés: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

[2018/0041(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

22 À«««I - Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)

Jelentés: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

[2018/0045(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



7 72019. április 16., kedd

637.987/OJ 637.987/OJ

12 À«««I - Tőkekövetelmények (rendelet)

Jelentés: Peter Simon (A8-0242/2018)

[2016/0360A(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

13 À«««I - Tőkekövetelmények (irányelv)

Jelentés: Peter Simon (A8-0243/2018)

[2016/0364(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

11 À«««I - A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

[2016/0361(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À«««I - A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)

Jelentés: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

[2016/0362(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

114 À«««I - Államkötvény-fedezetű értékpapírok

Jelentés: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

[2018/0171(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

30 À«««I - Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

[2017/0230(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 À«««I - A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati
Testület létrehozása

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

[2017/0232(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

29 À«««I - A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és
gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)

Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

[2017/0231(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

36 À«««I - A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)

Jelentés: Markus Ferber (A8-0295/2018)

[2017/0358(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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35 À«««I - A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)

Jelentés: Markus Ferber (A8-0296/2018)

[2017/0359(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

49 À«««I - Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek

Jelentés: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[2017/0355(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Szavazás: 15/11/2018)

50 À«««I - Európai Munkaügyi Hatóság

Jelentés: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

[2018/0064(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Szavazás: 11/12/2018)

48 À«««I - A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Jelentés a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről,
az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az
1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a
2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0074(COD)]

Halászati Bizottság

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

78 À«««I - Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet

Jelentés: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a
vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0048(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Szavazás: 19/04/2018)

16 À«««I - Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés

Jelentés: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU,
Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0170(COD)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

117 À«««I - A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása

Jelentés: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap
részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0258(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(Szavazás: 15/01/2019, Vita: 03/04/2019)
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116 À«««I - A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása

Jelentés: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0232(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(Szavazás: 15/01/2019, Vita: 03/04/2019)

56 À«««I - A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása

Jelentés: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII.
mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2018/0103(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

52 À«««I - Az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra
vonatkozó európai statisztikák közös kerete

Jelentés: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Jelentés az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra
vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2016/0264(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

26 À«««I - Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén

Jelentés: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és
vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi
határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-
rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló
rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

[2017/0351(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Vita: 27/03/2019)

25 À«««I - Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés,
a menekültügy és a migráció területén

Jelentés: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és
igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-
rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX
rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló
európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról

[2017/0352(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Vita: 27/03/2019)

47 À«««I - Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata

Jelentés: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

[2018/0153(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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121 À«««I - A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása

Jelentés: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Jelentés a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek
és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók
védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a
78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0145(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

118 • Az Idai ciklon utáni helyzet Mozambikban, Malawiban és Zimbabwében

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2684(RSP)]

128 • A líbiai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2693(RSP)]

145 • A Golán-fennsík izraeli területként való elismerése az USA által, valamint a
ciszjordániai telepek lehetséges annektálása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2702(RSP)]

146 • A szudáni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2703(RSP)]

134 • Az európai választások integritásának védelme, különös tekintettel a
kiberbiztonságot fenyegető nemzetközi veszélyekre

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2696(RSP)]

88 À«««I • Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak
megállapítása

Jelentés: Dan Nica (A8-0401/2018)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról,
valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)



 
Közös vita vége
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87 À«««I • Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program

Jelentés: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását
szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)

17 À«««I • Piacfelügyelet és termékmegfelelőség

Jelentés: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és
érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a
305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426,
az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK,
2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a
2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a
2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

59 À«««I • Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó
tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása

Jelentés: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó
tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

101 À«««I • Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése

Jelentés: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
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71 À«««I • Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és
fenntarthatósága

Jelentés: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és
fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról
szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK
rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK
rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák
egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő
szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU)
2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 10/12/2018, szavazás: 11/12/2018)

70 À«««I • A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa

Jelentés: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Jogi Bizottság

147 • Julian Assange lehetséges kiadatása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2704(RSP)]
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08:30–10:00 Viták

10:00–12:20 Viták

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

15:00–17:00 Viták

17:00–18:00 SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)

18:00–24:00 Viták (vagy a szavazás végén)

80 À«««I • A szociális biztonsági rendszerek koordinálása

Jelentés: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló
987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

(Szavazás: 11/12/2018)

115 • Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről

[2019/2673(RSP)]

142 • Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének
értelmezése

136 ««« - A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és
eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv

Ajánlás: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Ajánlás az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik
tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása
érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz
csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló tervezetről

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

88 À«««I - Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása

Jelentés: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)
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87 À«««I - Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program

Jelentés: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)

17 À«««I - Piacfelügyelet és termékmegfelelőség

Jelentés: Nicola Danti (A8-0277/2018)

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

59 À«««I - Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és
átlátható feltételek előmozdítása

Jelentés: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

101 À«««I - Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése

Jelentés: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

71 À«««I - Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága

Jelentés: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 10/12/2018, szavazás: 11/12/2018)

70 À«««I - A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa

Jelentés: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Jogi Bizottság

91 À«««I - Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége

Jelentés: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a
912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 12/12/2018, szavazás: 13/12/2018)

89 À«««I - Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra

Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 12/12/2018, szavazás: 13/12/2018)



 

15:00–17:00     

15 152019. április 17., szerda
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93 À«««I - Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program

Jelentés: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 16/01/2019, szavazás: 17/01/2019)

86 À«««I - Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)

Jelentés: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 10/12/2018, szavazás: 11/12/2018)

95 À«««I - Jogérvényesülés program

Jelentés: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Jogi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Szavazás: 13/02/2019)

94 À«««I - Jogok és értékek program

Jelentés: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Vita: 16/01/2019, szavazás: 17/01/2019)

138 À - A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint
a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált
küldöttségek száma

B8-0240/2019

[2019/2698(RSO)]

53 À«««I • Európai Határ- és Parti Őrség

Jelentés: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az
1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



 

17:00–18:00     SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
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41 À«««I • Vízumkódex

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Szavazás: 11/12/2018)

124 «««I - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az
EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész

Jelentés: József Szájer (A8-0190/2019)

Jelentés az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Jogi Bizottság

57 À«««I - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok
hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész

Jelentés: József Szájer (A8-0020/2018)

Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Jogi Bizottság

58 «««I - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés
területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez

Jelentés: József Szájer (A8-0012/2018)

Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés
területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez
történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Jogi Bizottság

119 ««« - Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak
az Unióból való kilépésével összefüggésben

Ajánlás: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az
Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre
irányuló tervezetről

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Költségvetési Bizottság

125 ««« - EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről

Ajánlás: Christian Ehler (A8-0188/2019)

Ajánlás az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai
együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság



17 172019. április 17., szerda
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122 « - Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Alkotmányügyi Bizottság

126 À - Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens
közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata

B8-0239/2019

[2019/2651(DEA)]

53 À«««I - Európai Határ- és Parti Őrség

Jelentés: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

41 À«««I - Vízumkódex

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Szavazás: 11/12/2018)

42 À«««I - Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és
ellenőrzési intézkedések

Jelentés: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és
ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Halászati Bizottság

69 À«««I - A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok

Jelentés: Emil Radev (A8-0442/2018)

Jelentés a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és
a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a
2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

103 À«««I - Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti
koordinációs központok hálózata

Jelentés: Julia Reda (A8-0084/2019)

Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti
koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/03/2019, szavazás: 13/03/2019)



 

18:00–24:00     Viták (vagy a szavazás végén)

18 182019. április 17., szerda
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92 À«««I - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

Jelentés: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a
283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)

123 À«««I - Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen

Jelentés: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Jelentés az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

72 À«««I • Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 14/11/2018, szavazás: 14/11/2018)

37 À«««I • A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása

Jelentés: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló
2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 24/10/2018, szavazás: 25/10/2018)

98 À«««I • A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog
terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Jogi Bizottság



 
Közös vita - Fedezett kötvények

 
Közös vita vége

19 192019. április 17., szerda
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75 À«««I • Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és
szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Jogi Bizottság

(Szavazás: 17/01/2019)

90 À«««I • Európai Védelmi Alap

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)

68 À«««I • Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló
kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

67 À«««I • Fedezett kötvények és közfelügyeletük

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények
közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

106 À • Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról:
jogalkotási javaslat

Szóbeli választ igénylő kérdések

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Alkotmányügyi Bizottság
Tanács
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Alkotmányügyi Bizottság
Bizottság
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat

[2019/2536(RSP)]
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85 À«««I • InvestEU

Jelentés: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 15/01/2019, szavazás: 16/01/2019)



2019. április 18., csütörtök

 

 

08:30–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)

21 212019. április 18., csütörtök

637.987/OJ 637.987/OJ

08:30–11:50 Viták

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

135 À •  Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2683(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

21 À«««I • Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet

Jelentés: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a
2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

18 À«««I • A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos
közzétételek

Jelentés: Paul Tang (A8-0363/2018)

Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos
közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

130 À • Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete

közös állásfoglalás B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019,
B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Kamerun

közös állásfoglalás B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019,
B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

közös állásfoglalás B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019,
B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

120 « - Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről

Jelentés: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás
Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

80 À«««I - A szociális biztonsági rendszerek koordinálása

Jelentés: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Szavazás: 11/12/2018)

72 À«««I - Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 14/11/2018, szavazás: 14/11/2018)

37 À«««I - A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása

Jelentés: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 24/10/2018, szavazás: 25/10/2018)

98 À«««I - A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Jogi Bizottság

75 À«««I - Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Jogi Bizottság

(Szavazás: 17/01/2019)

90 À«««I - Európai Védelmi Alap

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(Vita: 11/12/2018, szavazás: 12/12/2018)

68 À«««I - Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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67 À«««I - Fedezett kötvények és közfelügyeletük

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

85 À«««I - InvestEU

Jelentés: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 15/01/2019, szavazás: 16/01/2019)

21 À«««I - Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet

Jelentés: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

18 À«««I - A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek

Jelentés: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

40 À«««I - A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

Jelentés: Julie Girling (A8-0336/2018)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 14/11/2018, szavazás: 15/11/2018)

43 À«««I - Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre
vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak

Jelentés: Werner Langen (A8-0181/2018)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség
felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli
származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba
vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő
módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 11/06/2018, szavazás: 12/06/2018)

31 À«««I - A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló
1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére
vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek
elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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100 À«««I - A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása

Jelentés: Anne Sander (A8-0437/2018)

Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok
használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

106 À - Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási
javaslat

Állásfoglalási indítványok

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À -  Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret

Állásfoglalási indítványok

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke) 

Határidők

25 25
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

 
 

2019. április 15., hétfő

 

17:00–24:00

 

 

2019. április 16., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–24:00

 

26 26Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

637.987/OJ 637.987/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :50'

Előadók (8 x 6') :48'

A vélemény előadói (11 x 1') :11'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke) (7 x 5') :35'

Képviselők :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (7 x 1') :7'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Képviselők :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :60'

Előadók (7 x 6') :42'

A vélemény előadói (16 x 1') :16'

„Catch the eye” (12 x 5') :60'

Képviselők :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 17', ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF : 9',
NI : 6'



2019. április 17., szerda

 

08:30–10:00

 

10:00–12:20

 

15:00–17:00

 

18:00–24:00

 

27 27Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

637.987/OJ 637.987/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Krišjānis Kariņš, a Lett Köztársaság miniszterelnöke :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :60' 30

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :60' 30

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

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :40'

Előadók (8 x 6') :48'

A vélemény előadói (12 x 1') :12'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Képviselők :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'
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08:30–11:50

 

28 28Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)
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Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadója :1'

„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 :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Határidők

 
 

2019. április 15., hétfő
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55 À • Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme  - Jelentés: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

24 À • Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv)  - Jelentés: Wolf Klinz
(A8-0430/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

22 À • Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet)  - Jelentés: Wolf Klinz
(A8-0431/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

12 À • Tőkekövetelmények (rendelet)  - Jelentés: Peter Simon (A8-0242/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

13 À • Tőkekövetelmények (irányelv)  - Jelentés: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

11 À • A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet)  - Jelentés:
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

10 À • A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv)  - Jelentés:
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

114 À • Államkötvény-fedezetű értékpapírok  - Jelentés: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

30 À • Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok  - Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

28 À • A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati
Testület létrehozása  - Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

29 À • A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és
gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)  - Jelentés: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

36 À • A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv)  - Jelentés: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

35 À • A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet)  - Jelentés: Markus Ferber
(A8-0296/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00



2019. április 16., kedd
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49 À • Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek  - Jelentés: Enrique Calvet
Chambon (A8-0355/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

50 À • Európai Munkaügyi Hatóság  - Jelentés: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

99 À • Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi
szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése  - Jelentés: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

48 À • A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme  -
Jelentés: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

78 À • Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet  - Jelentés: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

16 À • Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés  - Jelentés: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

117 À • A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása  - Jelentés: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

116 À • A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása  - Jelentés: Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

56 À • A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása  - Jelentés: Andrejs Mamikins
(A8-0473/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

52 À • Az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó
európai statisztikák közös kerete  - Jelentés: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

26 À • Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén  - Jelentés: Jeroen
Lenaers (A8-0347/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

25 À • Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a
menekültügy és a migráció területén  - Jelentés: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

47 À • Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata  - Jelentés: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00



 

2019. április 17., szerda
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121 À • A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása  - Jelentés: Róża Gräfin
von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Módosítások; elutasítás április 12., péntek, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek április 15., hétfő, 19:00

88 À • Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása  - Jelentés: Dan
Nica (A8-0401/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

87 À • Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program  - Jelentés: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

17 À • Piacfelügyelet és termékmegfelelőség  - Jelentés: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

59 À • Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható
feltételek előmozdítása  - Jelentés: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

101 À • Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése  - Jelentés: Daniel
Dalton (A8-0029/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

71 À • Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága  - Jelentés:
Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

70 À • A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa  - Jelentés: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

80 À • A szociális biztonsági rendszerek koordinálása  - Jelentés: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Módosítások; elutasítás április 16., kedd, 10:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek április 17., szerda, 16:00

91 À • Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége  - Jelentés: Massimiliano Salini
(A8-0405/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

89 À • Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra  - Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

93 À • Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program  - Jelentés: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

86 À • Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)  - Jelentés: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

95 À • Jogérvényesülés program  - Jelentés: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00
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94 À • Jogok és értékek program  - Jelentés: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

138 À • A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a
parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált
küldöttségek száma

- Módosítások április 15., hétfő, 19:00

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

53 À • Európai Határ- és Parti Őrség  - Jelentés: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

41 À • Vízumkódex  - Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

57 À • Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok
hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész  - Jelentés: József Szájer (A8-0020/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

126 À • Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési
rendszer kiépítése és gyakorlati használata

- Módosítások április 15., hétfő, 19:00

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

42 À • Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési
intézkedések  - Jelentés: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

69 À • A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok  - Jelentés: Emil
Radev (A8-0442/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

103 À • Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti
koordinációs központok hálózata  - Jelentés: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

92 À • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz  - Jelentés: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel
Telička (A8-0409/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

123 À • Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen  - Jelentés: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- Módosítások; elutasítás április 12., péntek, 13:00

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

72 À • Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai  - Jelentés: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

37 À • A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása  - Jelentés: Andrzej Grzyb
(A8-0321/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

98 À • A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén  - Jelentés: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00
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75 À • Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások  - Jelentés: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

90 À • Európai Védelmi Alap  - Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

68 À • Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek  - Jelentés: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

67 À • Fedezett kötvények és közfelügyeletük  - Jelentés: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

106 À • Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat -
Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000003/2019 - B8-0019/2019)  (O-000004/2019 - B8-0020/2019)

- Állásfoglalási indítvány április 10., szerda, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz április 15., hétfő, 19:00

85 À • InvestEU  - Jelentés: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

135 À •  Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok április 15., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

április 16., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz április 16., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek április 17., szerda, 16:00

21 À • Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet  - Jelentés: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

18 À • A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek  - Jelentés:
Paul Tang (A8-0363/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

130 À • Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) április 15., hétfő, 20:00

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

április 17., szerda, 13:00

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

április 17., szerda, 14:00

131 À • Kamerun

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) április 15., hétfő, 20:00

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

április 17., szerda, 13:00

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

április 17., szerda, 14:00
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132 À • Brunei

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) április 15., hétfő, 20:00

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

április 17., szerda, 13:00

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

április 17., szerda, 14:00

40 À • A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok  - Jelentés: Julie Girling (A8-0336/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

43 À • Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre
vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak  - Jelentés: Werner Langen
(A8-0181/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

31 À • A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése  -
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

100 À • A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása  - Jelentés: Anne Sander (A8-0437/2018)

- Módosítások; elutasítás április 10., szerda, 13:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek április 12., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek április 15., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek április 16., kedd, 19:00

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

április 17., szerda, 19:00


	2019. április 15., hétfő
	17:00–24:00     
	Közös vita - Kollektív befektetési alapok
	Közös vita - Bankreform
	Közös vita - Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere
	Közös vita - Prudenciális követelmények és felügyelet


	2019. április 16., kedd
	09:00–11:50     
	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–24:00     
	Közös vita - Európai horizont


	2019. április 17., szerda
	08:30–10:00     
	10:00–12:20     
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–17:00     
	17:00–18:00     SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
	18:00–24:00     Viták (vagy a szavazás végén)
	Közös vita - Fedezett kötvények


	2019. április 18., csütörtök
	08:30–11:50     
	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
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	08:30–10:00
	10:00–12:20
	15:00–17:00
	18:00–24:00

	2019. április 18., csütörtök
	08:30–11:50
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