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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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17:00–24:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

41 À«««I • Az EU csalásellenes programja

Jelentés: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0211(COD)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

58 À«««I • A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok
halászatára vonatkozó többéves terv

Jelentés: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok
halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves
terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a
811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2018/0074(COD)]

Halászati Bizottság

(Szavazás: 25/10/2018)

26 ««« • Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás
(2018–2024)

Ajánlás: João Ferreira (A8-0030/2019)

Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati
partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024)
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2018/0267(NLE)]

Halászati Bizottság

28 • Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás
(2018–2024) (állásfoglalás)

Jelentés: João Ferreira (A8-0034/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az
Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás
végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló tervezetről

[2018/0267M(NLE)]

Halászati Bizottság
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62 À • A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása

Jelentés: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Jelentés a Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról

[2018/2111(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

63 À • A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtása

Jelentés: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Jelentés a Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról

[2018/2112(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

22 À • A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével
kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása

Jelentés: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével
kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról

[2018/2113(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

64 À • Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi
keretében

Jelentés: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió intézményi keretében történő
végrehajtásáról

[2017/2089(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

33 À • Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek
(az európai ombudsman alapokmánya)

Jelentés: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános
feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendelettervezetről

[2018/2080(INL)]

Alkotmányügyi Bizottság

128 À • A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2569(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.



 

Az alábbi jelentések rövid ismertetése:
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125 À • Nagyragadozók

A Bizottság nyilatkozata

[2018/3006(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

50 À • Az Európa jövőjéről szóló vita állása

Jelentés: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról

[2018/2094(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

24 À • A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai
iparpolitika

Jelentés: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai
iparpolitikáról

[2018/2088(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

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