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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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15:00–15:30 Ünnepélyes ülés

15:30–24:00 Viták

32 • A Holokauszt Nemzetközi Emléknapja

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

49 • Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2539(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

43 • A demokratikusan megválasztott mandátummal rendelkezőkkel szembeni gyűlölet
és fizikai erőszak légkörének felszámolása

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2534(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

40 • Jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon, fejlemények 2018. szeptember óta

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2517(RSP)]

50 À • A venezuelai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2543(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

41 • A Kína és Tajvan közötti, a szoroson átívelő kapcsolatok legújabb fejleményei

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2529(RSP)]

42 • Az USA–EU kereskedelmi tárgyalások állása

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése

Jelentés: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Jelentés a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a
733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

6 À • Éves jelentés a versenypolitikáról

Jelentés: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről

[2018/2102(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

5 • 2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás
elleni küzdelemről

Jelentés: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről
szóló 2017. évi éves jelentésről

[2018/2152(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

35 À • Romaintegrációs stratégiák

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2509(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

39 À • A Parlament eljárási szabályzatának módosítása

Jelentés: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az I. cím 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3.
fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. címet, a XIV. címet és
a II. mellékletet érintő módosításáról

[2018/2170(REG)]

Alkotmányügyi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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