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Az alakuló ülés hetében a képviselőcsoportok az alábbi időszakokban
ülésezhetnek:

hétfőn délután,
kedden,

szerdán és csütörtökön a választási fordulók között.



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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2019. július 2., kedd

 

 

10:00–11:00

1 12019. július 2., kedd

640.068/OJ 640.068/OJ

10:00–11:00 Az ülés megnyitása

3 • Az ülés megnyitása



2019. július 3., szerda

 
Az elnök és az alelnökök megválasztásának fordulóira megadott időkeret csupán tájékoztató jellegű.

 

09:00–13:00

 

13:00–13:15     (vagy az elnök megválasztása után) Ügyrend

 

13:00–13:30     (vagy az elnök megválasztása után) SZAVAZÁSOK

 

15:00–19:00

2 22019. július 3., szerda
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09:00–13:00 Választás

13:00–13:15 (vagy az elnök megválasztása után) Ügyrend

13:00–13:30 (vagy az elnök megválasztása után) SZAVAZÁSOK

15:00–19:00 Választás

20:00–20:15 Bejelentések

20:15–23:00 Választás

53 À • A Parlament elnökének megválasztása

Első forduló

41 • A Parlament elnökének megválasztása

Adott esetben második forduló

42 • VAGY

36 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Első forduló

27 À - A bizottságok létszáma

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • A Parlament elnökének megválasztása

Adott esetben harmadik forduló

47 • VAGY

49 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Adott esetben első vagy második forduló

50 • A Parlament elnökének megválasztása

Adott esetben negyedik és egyben utolsó forduló

46 • VAGY



 

20:00–20:15

 

20:15–23:00

3 32019. július 3., szerda

640.068/OJ 640.068/OJ

51 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Adott esetben első, második vagy harmadik és egyben utolsó forduló

52 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Adott esetben első, második vagy harmadik és egyben utolsó forduló

32 • A bizottsági jelölések bejelentése

44 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Első, második vagy harmadik és egyben utolsó forduló

45 • A Parlament alelnökeinek megválasztása

Adott esetben harmadik és egyben utolsó forduló



2019. július 4., csütörtök

 
A quaestorok megválasztásának fordulóira megadott időkeret csupán tájékoztató jellegű.

 

09:00–10:30

 

10:30–11:30     Viták (vagy a quaestorok megválasztása után)

4 42019. július 4., csütörtök
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09:00–10:30 Választás

10:30–11:30 Viták (vagy a quaestorok megválasztása után)

37 • A Parlament quaestorainak megválasztása

Első forduló

38 • A Parlament quaestorainak megválasztása

Adott esetben második forduló

39 • A Parlament quaestorainak megválasztása

Adott esetben harmadik és egyben utolsó forduló

15 • Az Európai Tanács 2019. június 20-21-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2686(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2019. július 4., csütörtök

 

10:30–11:30

 

6 6Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
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Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Határidők

 
 

2019. július 3., szerda
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53 À • A Parlament elnökének megválasztása

- Az elnök megválasztásának első fordulójára a jelöléseket a leköszönő
elnökhöz kell címezni és a főtitkárhelyettesnek kell benyújtani (Louise
Weiss épület, R00.101 „Elnökségi kert”)

július 2., kedd, 22:00

27 À • A bizottságok létszáma

- Állásfoglalási indítvány július 1., hétfő, 19:00

- Módosítások július 2., kedd, 10:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek július 2., kedd, 17:00
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