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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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10:00–12:00     KIEMELT VITA

 

12:00–12:30

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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10:00–12:00 KIEMELT VITA

12:00–12:30 A Szaharov-díj átadása

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

15:00–17:00 Viták

17:00–18:00 SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)

18:00–24:00 Viták (vagy a szavazás végén)

76 • Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről

[2018/2797(RSP)]

110 • A Szaharov-díj átadása

79 - 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok
csökkentése (saját források)

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 6/2018. számú költségvetés-módosítási
tervezetről szóló tanácsi álláspontról: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a
kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját
források)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Költségvetési Bizottság

97 - A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő
igénybevétele

Jelentés: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Költségvetési Bizottság

77 - Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele

Jelentés: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Költségvetési Bizottság

99 À • Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése – összes szakasz
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96 À - Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre

Jelentés: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Költségvetési Bizottság

25 ««« - EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás

Ajánlás: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

32 À - EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

54 ««« - EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás

Ajánlás: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Külügyi Bizottság

75 À - EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Külügyi Bizottság

19 ««« - EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása)

Ajánlás: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött
euromediterrán légi közlekedési megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

89 À«««I - Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása

Jelentés: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

88 À«««I - Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program

Jelentés: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

60 À - Egységes piaci intézkedéscsomag

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Vita: 28/11/2018)



 

15:00–17:00     

 
Közös vita - Digitális szolgáltatási adó, az uniós digitalis adó el nem fogadása és az

adózással kapcsolatban a többségi szabály iránti igény

 
Közös vita vége
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29 À - A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai

Jelentés: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

28 À - Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Külügyi Bizottság

30 À - Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Külügyi Bizottság

27 À - Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Külügyi Bizottság

108 • A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló
igazságos átmenetbe

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

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő
digitális szolgáltatási adó közös rendszere

Jelentés: Paul Tang (A8-0428/2018)

Jelentés az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után
fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

73 À« • A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó

Jelentés: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Jelentés a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



17:00–18:00     SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)

 

18:00–24:00     Viták (vagy a szavazás végén)
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92 À«««I - Az Európai Védelmi Alap létrehozása

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

91 À«««I - Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása

Jelentés: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

16 À - EU–Ukrajna társulási megállapodás

Jelentés: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Külügyi Bizottság

111 À • Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2975(RSP)]

35 • A kereskedelmi viták gyorsított rendezése

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a kereskedelmi viták gyorsított rendezéséről

[2018/2079(INL)]

Jogi Bizottság

31 À • Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei

Jelentés: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Jelentés az európai ombudsman 2017. évi tevékenységeiről szóló éves jelentésről

[2018/2105(INI)]

Petíciós Bizottság

Emily O'Reilly európai ombudsman jelenlétében (az eljárási szabályzat 220. cikkének (1)
bekezdése)

21 À • A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai

Jelentés: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásairól

[2018/2104(INI)]

Petíciós Bizottság

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése
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90 À«««I • Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Jelentés: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a
létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és
az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

95 À«««I • A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság


	2018. december 12., szerda
	10:00–12:00     KIEMELT VITA
	12:00–12:30
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–17:00     
	Közös vita - Digitális szolgáltatási adó, az uniós digitalis adó el nem fogadása és az adózással kapcsolatban a többségi szabály iránti igény

	17:00–18:00     SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
	18:00–24:00     Viták (vagy a szavazás végén)


