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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

39 À • Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről

Jelentés: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről

[2018/2121(INI)]

Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

117 À • A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán
és Szlovákiában

Szóbeli választ igénylő kérdés

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen Máltán és
Szlovákiában

[2018/2965(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

140 À«««I • Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Jelentés: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[2018/0332(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

42 À«««I • A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

[2016/0380(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

14 À«««I • A villamos energia belső piaca

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

[2016/0379(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
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26 À«««I • Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége

Jelentés: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(átdolgozás)

[2016/0378(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

43 À«««I • A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban

Jelentés: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Jelentés a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[2016/0377(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

107 «««I • A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások

Jelentés: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a
2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[2018/0089(COD)]

Jogi Bizottság

169 À • A dízelbotrány legújabb fejleményei

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2670(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

133 À«««I • A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek
tekintetében történő címkézése

Jelentés: Michał Boni (A8-0086/2019)

Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek
tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0148(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

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