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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     
 

Az alábbi jelentések rövid ismertetése:

 

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

eljárási szabályzat 135. cikke)

1 12019. január 17., csütörtök
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

34 À • Differenciált integráció

Jelentés: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Jelentés a differenciált integrációról

[2018/2093(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

30 À • Az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió
Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról

Jelentés: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Jelentés az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai
Unió Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról

[2018/2096(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

Petíciós Bizottság

110 À • Azerbajdzsán, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére

közös állásfoglalás B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019,
B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Szudán

közös állásfoglalás B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019,
B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

48 « - A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program

Jelentés: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

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

Jelentés: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

21 - Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal
kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmek

Jelentés: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Jelentés a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal
kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről

[2017/2023(INI)]

Jogi Bizottság

118 «««I - Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Jogi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

117 «««I - A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára
vonatkozó többéves terv létrehozása

Jelentés: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Halászati Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

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)

[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)

[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)

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

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



 

15:00–16:00     
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87 À« - A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit kiegészítő Európai
Nukleáris Biztonsági Eszköz

Jelentés: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-
Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

31 À - A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés

Jelentés: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

46 À - Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről

Jelentés: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

34 À - Differenciált integráció

Jelentés: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

30 À - Az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsának
előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról

Jelentés: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

Petíciós Bizottság

78 • Az uniós rizs védelme

Szóbeli választ igénylő kérdés

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
Az uniós rizs védelme

[2018/2957(RSP)]
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