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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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09:00–11:20 Viták

11:30–12:00 Ünnepélyes ülés

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

15:00–23:00 Viták

23 • Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2771(RSP)]

64 • Milo Đukanović, montenegrói elnök beszéde

76 - Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2018/2069(IMM)]

Jogi Bizottság

59 «««I - A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országai

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Jogi Bizottság

31 ««« - EU–Marokkó megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Marokkónak a
földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való
részvételére vonatkozó feltételek

Ajánlás: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Ajánlás a Marokkói Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség
(PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Marokkói
Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében
történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
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75 ««« - EU–Kanada légiközlekedési megállapodás

Ajánlás: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

73 « - Az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek bevonása az Unió
vámterületébe

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a
Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való
bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

56 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2018/001 NL/Financial service
activities kérelem

Jelentés: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Költségvetési Bizottság

17 À«««I - Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása

Jelentés: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Jelentés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci
körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

57 À - 5/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből
Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése és az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszköz és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős fellépések érdekében történő
megerősítése

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 5/2018. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből
(IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő
megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének
a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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48 À • Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó,
kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás

Szóbeli választ igénylő kérdések

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Fejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Külügyi Bizottság
Tanács
Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező
ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Fejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Külügyi Bizottság
A Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője
Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező
ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Fejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Külügyi Bizottság
Bizottság
Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező
ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás

[2018/2763(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

70 • Az USA-nak az UNRWA pénzügyi támogatásától történő visszalépését követően az
EU által az UNRWA-nak nyújtott támogatás

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2852(RSP)]

71 À • A jemeni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2018/2853(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

66 À«««I • Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
kibocsátási követelmények

Jelentés: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának
csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról
és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (átdolgozás)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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15 « • A héa-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése

Jelentés: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes
szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról,
valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges
rendszer bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

11 À« • A hozzáadottérték-adó mértéke

Jelentés: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében
történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

89 À • A neofasiszta erőszak fokozódása Európában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2869(RSP)]

A szavazásra az októberi II. ülésen kerül sor.

47 • A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban

Szóbeli választ igénylő kérdések

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Petíciós Bizottság
Tanács
A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Petíciós Bizottság
Bizottság
A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban

[2018/2767(RSP)]
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