
17/09/19 640.179/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2019 2024

Ülésdokumentum

NAPIREND

2019. szeptember 17., kedd



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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15:00–21:00 Viták

31 • A New York-i éghajlat-politikai csúcstalálkozó és a fenntartható fejlődési célokkal
foglalkozó csúcstalálkozó előkészítése

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2809(RSP)]

26 « • Az Európai Központi Bank elnökének kinevezése - Jelölt: Christine Lagarde

Jelentés: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Jelentés az Európai Központi Bank elnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

[2019/0810(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

26 « - Az Európai Központi Bank elnökének kinevezése - Jelölt: Christine Lagarde

Jelentés: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

13 « - Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése

Jelentés: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi
banki javaslatról

[2019/0903(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

14 À« - A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere
megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

[2019/0806(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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32 À • Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2810(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

33 • Az Amazonas menti erdőtüzek

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2811(RSP)]

34 • Biztonsági helyzet Burkina Fasóban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2812(RSP)]

35 • A legfrissebb fejlemények a politikai helyzet és a békefolyamat végrehajtása terén
Kolumbiában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2813(RSP)]

36 • A kasmíri helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2815(RSP)]
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