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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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09:00–10:00 Viták

10:00–12:30 Viták

13:00–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

185 À • A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban
előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2619(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

195 • Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - EU–Libanon-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Libanon részvétele a
földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA)

Ajánlás: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Ajánlás a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség
(PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Libanoni
Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2017/0199(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

62 ««« - Az EU és Mauritius közötti halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi
hozzájárulás

Ajánlás: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt
halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló
tanácsi határozat tervezetére

[2017/0223(NLE)]

Halászati Bizottság

157 ««« - EU–Norvégia-megállapodás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi
kedvezményekről

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az
Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2017/0259(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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177 - A fehérjenövények termelésének ösztönzésére irányuló európai stratégia

Jelentés: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

149 À«««I - A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és
energiapolitikai keretbe történő beillesztése

Jelentés: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 11/09/2017, szavazás: 13/09/2017)

148 À«««I - A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések

Jelentés: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 13/06/2017, szavazás: 14/06/2017)

181 À«««I - Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása

Jelentés: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Jelentés az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról
szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0219(COD)]

Alkotmányügyi Bizottság

34 À«««I - Az épületek energiahatékonysága

Jelentés: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv módosítására irányuló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

45 À - A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása

Jelentés: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

187 À - A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete

Jelentés: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

167 À - A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése

Állásfoglalási indítványok

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15:00–23:00     
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35 À - A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési
Alap végrehajtása

Jelentés: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Fejlesztési Bizottság

176 À - Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban

Jelentés: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Fejlesztési Bizottság

159 À - A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése

Jelentés: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

193 À • A biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, valamint a menekültekről szóló
globális ENSZ-megállapodás irányába tett előrehaladás

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2642(RSP)]

214 • A szíriai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2673(RSP)]

210 À • Az oroszországi helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2669(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

194 • A béke kilátásai a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2643(RSP)]

211 À • Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése két Törökországban letartóztatott és
fogva tartott görög katona ügyében

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2670(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.



 
Közös vita - EU–Ausztrália

 
Közös vita vége
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38 À • Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat
és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős
felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra

[2017/2280(INI)]

Külügyi Bizottság

19 ««« • EU–Ausztrália-keretmegállapodás

Ajánlás: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti
keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló tervezetről

[2016/0367(NLE)]

Külügyi Bizottság

21 • EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2017/2227(INI)]

Külügyi Bizottság

89 À • A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések

Jelentés: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről

[2017/2010(INI)]

Jogi Bizottság
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