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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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09:00–11:50     KIEMELT VITA

 

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

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

15:00–21:00 Viták

41 À • Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2817(RSP)]

19 - 1/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2018-as pénzügyi év többlete

Jelentés: John Howarth (A9-0005/2019)

Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2018. évi pénzügyi év többletének bevezetése

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Költségvetési Bizottság

21 À - 2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú
programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+ program

Jelentés: John Howarth (A9-0004/2019)

Jelentés a 2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: az EU
versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+
program

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Költségvetési Bizottság

20 - A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának igénybevétele

Jelentés: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Jelentés a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Költségvetési Bizottság

24 - 3/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának
szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére

Jelentés: John Howarth (A9-0006/2019)

Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 3/2019 számú, az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére
irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Költségvetési Bizottság



 

15:00–21:00     
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23 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai
segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

Jelentés: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság
kezdeményezésére)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Költségvetési Bizottság

41 À - Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból

Állásfoglalási indítványok

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • A rák elleni küzdelem

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162 cikke)

[2019/2818(RSP)]

11 • A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as
pénzügyi év

[2019/2710(RSP)]

38 À • Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2819(RSP)]

39 À • A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2820(RSP)]
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