
22/10/19 642.179/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2019 2024

Ülésdokumentum

NAPIREND

2019. október 21–24.
Strasbourg



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

33 À • A Thomas Cook csoport csődjének hatásai

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2854(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

41 • Az erőszakos jobboldali szélsőségesség veszélye (a közelmúltbeli németországi, hallei
események tükrében)

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2885(RSP)]

48 À • A szexuális nevelés kriminalizálása Lengyelországban

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2891(RSP)]

A szavazásra a novemberi I. ülésen kerül sor.

47 • Viharok Európában – különös tekintettel a spanyolországi heves esőzésekre és a
portugáliai azori-szigeteki hurrikánra

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2892(RSP)]

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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09:00–12:20     

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS
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09:00–12:20 Viták

12:30–14:30 SZAVAZÁS

15:00–21:00 Viták

15 • Az Európai Tanács október 17–19-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2721(RSP)]

27 • A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság munkájának áttekintése

A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2019/2831(RSP)]

Képviselőcsoportonként egy-egy felszólalás követi.

24 «««I - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020)

Jelentés: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlementi és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2019/0180(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

21 «««I - Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Jelentés: Chris Davies (A9-0014/2019)

Jelentés az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós hajókra
vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati
műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2019/0187(COD)]

Halászati Bizottság

22 ««« - Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyság
Unióból való kilépésével összefüggésben

Ajánlás: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az
Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet
tervezetéről

[2019/0186(APP)]

Költségvetési Bizottság

25 À«««I - Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka

Jelentés: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 (még nem fogadták el)
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16 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Költségvetési Bizottság

10 • 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Második jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre
szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

11 • 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Második jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és
Tanács

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

35 • A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv előmozdítása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2877(RSP)]

36 À • A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének
jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel

A Tanács nyilatkozata

[2019/2882(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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4 42019. október 23., szerda

642.179/OJ 642.179/OJ

09:00–11:50 Viták

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

15:00–23:00 Viták

40 À • Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2886(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

28 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének tervezete

16 À - Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Költségvetési Bizottság

10 - 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

11 - 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

29 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A növényvédő szerek mézelő méhekre gyakorolt
hatásának értékelése

Állásfoglalási indítvány

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Éghajlati és ökológiai vészhelyzet

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2887(RSP)]

20 • A Számvevőszék 2018. évi éves jelentésének ismertetése

[2019/2802(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke jelenlétében

32 À • Kutatás-mentés a Földközi-tengeren

Szóbeli választ igénylő kérdések

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
Keresés és mentés a Földközi-tengeren

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Keresés és mentés a Földközi-tengeren

[2019/2755(RSP)]

43 À • Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások
megnyitása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2883(RSP)]

42 • Az iraki helyzet, különösen a fiatalok és a diákok tiltakozásainak erőszakos elfojtása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2884(RSP)]

31 • Az ENSZ magas szintű politikai nyilatkozata az egyetemes egészségügyi ellátásról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2861(RSP)]



2019. október 24., csütörtök
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Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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10:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

37 À • Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában

közös állásfoglalás B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019,
B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egyiptom

B9-0136/2019, közös állásfoglalás B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019,
B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat

közös állásfoglalás B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019,
B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

23 6 «««I - Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra
háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Jelentés a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás
nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak
nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

34 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély
részleges megadása (Cromomed S.A. és mások)

Állásfoglalási indítvány

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - A Thomas Cook csoport csődjének hatásai

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása –
országonkénti nyilvános jelentéstétel

Állásfoglalási indítványok

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Kutatás-mentés a Földközi-tengeren

Állásfoglalási indítványok

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása

Állásfoglalási indítványok

B9-0155/2019, közös állásfoglalás B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az AFME vezérigazgatójává

Szóbeli választ igénylő kérdés

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
Bizottság
Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése AFME vezérigazgatójává

[2019/2888(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők
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642.179/OJ 642.179/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2019. október 21., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2019. október 22., kedd

 

09:00–12:20

 

15:00–21:00

 

 

2019. október 23., szerda

 

09:00–11:50
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642.179/OJ 642.179/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :40'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Képviselők :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :15'

A Bizottság elnöke (válaszokkal együtt) :45'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadói (17 x 1') :17'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :10'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'



15:00–23:00

 

 

2019. október 24., csütörtök

 

10:00–11:50

 

15:00–16:00
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642.179/OJ 642.179/OJ

A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Szerző (bizottság) :5'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 144.
cikke)

:1'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 144. cikke) (3 x 2') :6'

Képviselők :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Szerző (képviselőcsoport) :2'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Határidők

 
 

2019. október 21., hétfő

 

 

2019. október 22., kedd

 

 

2019. október 23., szerda
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33 À • A Thomas Cook csoport csődjének hatásai - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok október 21., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

október 22., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz október 22., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00

48 À • A szexuális nevelés kriminalizálása Lengyelországban - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok november 6., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 11., hétfő, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 11., hétfő, 14:00

25 À • Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka  - Jelentés: Karima Delli

- Módosítások; elutasítás október 16., szerda, 13:00

16 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz  - Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider
Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Módosítások október 16., szerda, 13:00

36 À • A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása –
országonkénti nyilvános jelentéstétel - A Tanács nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok október 21., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

október 22., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz október 22., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00

40 À • Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei - A Bizottság alelnökének/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok október 21., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

október 22., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz október 22., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00



 

2019. október 24., csütörtök
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28 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének tervezete

- Módosítástervezetek az általános költségvetéshez – bizottságok,
legalább 40 képviselő

szeptember 5., csütörtök, 12:00

- Módosítástervezetek az általános költségvetéshez –
képviselőcsoportok

szeptember 12., csütörtök, 12:00

- A bizottságban elutasított módosítások ismételt előterjesztése október 16., szerda, 12:00

- Külön szavazásra, részenkénti szavazásra és név szerinti szavazásra
irányuló kérelmek a költségvetési tervezetre vonatkozó módosítások
kapcsán

október 21., hétfő, 12:00

29 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A növényvédő szerek mézelő méhekre gyakorolt
hatásának értékelése  - Állásfoglalási indítvány

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 22., kedd, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00

32 À • Kutatás-mentés a Földközi-tengeren - Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
(O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Állásfoglalási indítványok október 21., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

október 22., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz október 22., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00

43 À • Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása - A Tanács és a
Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok október 22., kedd, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

október 23., szerda, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz október 23., szerda, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 19:00

37 À • Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) október 21., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 14:00

38 À • Egyiptom

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) október 21., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 14:00

39 À • Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) október 21., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 14:00



Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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23 6 • Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló
súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás  - Jelentés:
Younous Omarjee (A9-0020/2019)

- (adott esetben) Módosítások; elutasítás október 22., kedd, 13:00

- (adott esetben) Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló
kérelmek

október 23., szerda, 16:00

34 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély
részleges megadása (Cromomed S.A. és mások) - Állásfoglalási indítvány

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 22., kedd, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek október 23., szerda, 16:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek október 18., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek október 21., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek október 22., kedd, 19:00

- Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

október 23., szerda, 19:00
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