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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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10:00–11:50     
 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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10:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

37 À • Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában

közös állásfoglalás B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019,
B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egyiptom

B9-0136/2019, közös állásfoglalás B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019,
B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat

közös állásfoglalás B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019,
B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

23 6 «««I - Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra
háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Jelentés a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás
nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak
nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

34 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély
részleges megadása (Cromomed S.A. és mások)

Állásfoglalási indítvány

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - A Thomas Cook csoport csődjének hatásai

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása –
országonkénti nyilvános jelentéstétel

Állásfoglalási indítványok

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Kutatás-mentés a Földközi-tengeren

Állásfoglalási indítványok

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása

Állásfoglalási indítványok

B9-0155/2019, közös állásfoglalás B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az AFME vezérigazgatójává

Szóbeli választ igénylő kérdés

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
Bizottság
Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése AFME vezérigazgatójává

[2019/2888(RSP)]
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