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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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08:30–10:00     

 

10:00–12:20     

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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08:30–10:00 Viták

10:00–12:20 Viták

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)

106 • Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2018/2970(RSP)]

11 • Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről

[2018/2748(RSP)]

61 - Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó
elszámolásának lezárása

Határozatra irányuló javaslat

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése értelmében, a Bíróság
véleményét kérve az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló,
javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - EU–Marokkó megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról
(állásfoglalás)

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4.
számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2018/0256M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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28 ««« - EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról

Ajánlás: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti
társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai
Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

104 ««« - EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő
intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan

Ajánlás: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az „Európai Unió  az egyes baromfihús-
készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” tárgyú DS492 számú eljárással
kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló
tanácsi határozattervezetről

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

83 À«««I - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

Jelentés: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

89 À«««I - Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

Jelentés: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

88 À«««I - Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

Jelentés: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

98 À«««I - Az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból
való kilépése miatt szükséges arányos felosztása

Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Jelentés az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság
Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

43 À - A peszticidek uniós engedélyezési eljárása

Jelentés: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság



15:00–17:00     

 

17:00–18:00     SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
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105 • A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete

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

[2019/2500(RSP)]

59 À • Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben

Jelentés: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2017-ben

[2018/2103(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

86 « - A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott
pénzügyi program létrehozása

Jelentés: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Jelentés a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott
pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

27 - A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása

Jelentés: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

85 À«««I - Az InvestEU program létrehozása

Jelentés: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

42 À« - Az uniós ideiglenes úti okmány

Jelentés: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Jelentés az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

52 À« - Euratom kutatási és képzési program (2021–2025)

Jelentés: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot
kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021-2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság



 

18:00–24:00     Viták (vagy a szavazás végén)
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29 À - Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése

Jelentés: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

22 À - Bankunió – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

39 À - Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása

Jelentés: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

59 À - Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben

Jelentés: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

31 À • A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés

Jelentés: Lara Comi (A8-0456/2018)

Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről
szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtásáról

[2018/2056(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

46 À • Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről

Jelentés: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló éves jelentésről

[2018/2161(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Werner Hoyer, az EBB elnöke jelenlétében

47 • Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek
ellenőrzéséről

Jelentés: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Jelentés az EBB 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves
jelentésről

[2018/2151(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Werner Hoyer, az EBB elnöke jelenlétében
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94 À«««I • A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok
esetén az Unió költségvetésének védelme

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

84 À«««I • Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása

Jelentés: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

92 À«««I • A Jogok és értékek program létrehozása

Jelentés: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

48 « • A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program

Jelentés: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Jelentés a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program
létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
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