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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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09:00–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Fontos interpellációk

174 À • Az európai védelmi határozat végrehajtása

Jelentés: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Jelentés az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról

[2016/2329(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

158 À • A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés

Szóbeli választ igénylő kérdés

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kulturális és Oktatási Bizottság
Bizottság
A bolognai folyamat végrehajtása - jelenlegi helyzet és nyomon követés

[2018/2571(RSP)]

205 À • Belarusz

közös állásfoglalás B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018,
B8-0201/2018, B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • A Fülöp-szigetek

közös állásfoglalás B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018,
B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • A Gázai övezetben kialakult helyzet

közös állásfoglalás B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018,
B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

201 « - A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben tartására
vonatkozó kötelezettség tekintetében

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános
adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

41 À«««I - A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának
megelőzése

Jelentés: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

15 À«««I - A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló
műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete

Jelentés: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(Vita: 04/04/2017, szavazás: 04/04/2017)

14 À«««I - Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése

Jelentés: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

202 À« - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Jelentés: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

183 À - A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament

Jelentés: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Jelentés az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

[2018/2001(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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217 «««I - Javaslat 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

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

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

190 À - Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová
ügye

Állásfoglalási indítványok

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Vita: 14/03/2018)

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

Állásfoglalási indítványok

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása

Jelentés: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

73 À - Éves jelentés a versenypolitikáról

Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

156 À - A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése

Állásfoglalási indítványok

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Az európai védelmi határozat végrehajtása

Jelentés: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



 

15:00–16:00     Fontos interpellációk
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
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158 À - A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés

Állásfoglalási indítványok

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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