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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     

 

10:00–12:30     

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–10:00 Viták

10:00–12:30 Viták

12:30–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

68 À • A jogállamiság Romániában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2844(RSP)]

A szavazásra a novemberi I. ülésen kerül sor.

19 • Vita Jüri Ratasszal, Észtország miniszterelnökével Európa jövőjéről

[2018/2731(RSP)]

15 « - A héa-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése

Jelentés: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Gazdasági és Monetáris Bizottság

62 « - Héa: a fordított adózás, valamint a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka

Jelentés: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra
alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, válaszható fordított adózás, valamint a
héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

63 « - A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés az elektronikus nyilvántartás tartalma
tekintetében

Jelentés: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Jelentés a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az
elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

74 À«««I - Egészségügyi technológiaértékelés

Jelentés: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság



 

15:00–23:00     
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66 À«««I - Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási
követelmények

Jelentés: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11 À« - A hozzáadottérték-adó mértéke

Jelentés: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Gazdasági és Monetáris Bizottság

84 À - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 17 biztosítási szerződések

Állásfoglalási indítvány

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával

Állásfoglalási indítványok

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - A vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós menetrend

Állásfoglalási indítvány

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimumjövedelem az igazságos Európáért: állampolgári jog

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Jelentés: Axel Voss (A8-0320/2017)

Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust)
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

30 À«««I • A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös
elismerése

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Jelentés a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös
elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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28 À«««I • A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Jelentés a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

78 • A pénzmosás kockázatai az uniós bankágazatban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitárius vészhelyzet a Földközi-tengeren: a helyi és regionális hatóságok
támogatása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2854(RSP)]

85 À • A vámcsalások elleni küzdelem és az Unió saját forrásainak védelme

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2747(RSP)]
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