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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.



2019. március 28., csütörtök

 

 

09:00–11:50     

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

86 À«««I • A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása

Jelentés: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Jelentés a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

85 À«««I • „Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Jelentés: Milan Zver (A8-0111/2019)

Jelentés az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

94 À«««I • A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása

Jelentés: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Jelentés a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

132 À«««I - A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó)

Jelentés: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(Szavazás: 13/09/2018)

144 «««I - Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás)

Jelentés: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 22/10/2018, szavazás: 23/10/2018)
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96 À«««I - A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése

Jelentés: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Jogi Bizottság

25 À«««I - Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére
alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása

Jelentés: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Jogi Bizottság

86 À«««I - A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása

Jelentés: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

85 À«««I - „Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Jelentés: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

94 À«««I - A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása

Jelentés: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

105 À - A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament

Jelentés: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Költségvetési Bizottság

151 À - Venezuelai szükséghelyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019,
B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Vita: 12/03/2019)

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

Állásfoglalási indítványok

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - A dízelbotrány legújabb fejleményei

Állásfoglalási indítványok

B8-0222/2019, közös állásfoglalás B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00–16:00     
 

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
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20 À - Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat

Jelentés: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Külügyi Bizottság

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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