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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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1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

69 À«««I • A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött
módosítások

Jelentés: Albert Deß (A8-0380/2017)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint
az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a
652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0282B(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

12 À«««II • A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése

Ajánlás második olvasatra: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Ajánlás második olvasatra a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről,
valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi
álláspontról

[2015/0289(COD)]

Halászati Bizottság

41 À«««I • Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési
tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális
piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése

Jelentés: Julie Girling (A8-0258/2017)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály
jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő
végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0017(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 11/09/2017, szavazás: 13/09/2017)

21 À • Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a
demokratikus átalakulás uniójában

Jelentés: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Jelentés az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: A polgárok jogainak
megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában

[2017/2069(INI)]

Petíciós Bizottság
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51 ««« • Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési
megállapodás (egyetértés)

Ajánlás: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah
Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az
Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2016/0166(NLE)]

Külügyi Bizottság

50 • Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési
megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és
együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló
tanácsi határozat tervezetéről

[2017/2035(INI)]

Külügyi Bizottság

20 À • Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Az „Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé” című jelentés

[2017/2065(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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14 • Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról

Jelentés: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról

[2017/2013(INI)]

A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos
megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali
visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság

47 À«««I • Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása

Jelentés: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai
Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és
az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2016/0276(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

12 À«««II - A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése

Ajánlás második olvasatra: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Halászati Bizottság

69 À«««I - A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások

Jelentés: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

41 À«««I - Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó
hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő
végrehajtásának előkészítése

Jelentés: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 11/09/2017, szavazás: 13/09/2017)
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47 À«««I - Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása

Jelentés: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

65 «««I - A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok
továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására
vonatkozó szabályok

Jelentés: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok
továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

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

Jogi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

63 - Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

Jelentés: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Jelentés az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

[2017/2199(IMM)]

Jogi Bizottság

64 - Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Jelentés az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2017/2220(IMM)]

Jogi Bizottság

33 «««I - Az USA-ból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó vámok

Jelentés: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő
vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg)

[2014/0175(COD)]

Jogi Bizottság

49 ««« - Az EK és az Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás

Ajánlás: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti
légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

67 ««« - Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi
rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás

Ajánlás: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi
rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2017/0193(NLE)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság



 

15:00–24:00     
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51 ««« - Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (egyetértés)

Ajánlás: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Külügyi Bizottság

50 - Az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Külügyi Bizottság

68 « - Az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítása

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület elnöke megbízatásának megújítására irányuló bizottsági javaslatról

[2017/0901(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

21 À - Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus
átalakulás uniójában

Jelentés: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Petíciós Bizottság

20 À - Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé

Jelentés: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

56 À • Az afganisztáni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/2932(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

57 À • A rohindzsák helyzete

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/2973(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.



Közös vita - Az európai kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke)

 
Közös vita vége
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30 À • Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről

[2017/2123(INI)]

Külügyi Bizottság

15 À • A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A8-0350/2017)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről

[2017/2121(INI)]

Külügyi Bizottság

73 • Állandó strukturált együttműködés (PESCO) – új fejezet nyitása az európai
biztonság- és védelempolitikában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/3004(RSP)]

58 • Iráni nukleáris megállapodás

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/2972(RSP)]

80 • Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő
elismeréséről

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/3012(RSP)]

74 • A migránsok líbiai helyzete

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2017/3005(RSP)]

31 À • 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves
jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról

[2017/2122(INI)]

Külügyi Bizottság
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34 À • Hong Kong, 20 évvel az átadást követően

Jelentés: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Hongkong 20
évvel az átadást követő helyzetéről szóló ajánlásáról

[2017/2204(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke

66 À • A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson
sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján

[2017/2920(RPS)]



2017. december 13., szerda

 

 

09:00–11:50     KIEMELT VITA
 
Közös vita - Az Európai Tanács ülésének előkészítése

 
Közös vita vége

 

12:00–12:30

 

12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 KIEMELT VITA

12:00–12:30 A Szaharov-díj átadása

12:30–14:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–23:00 Viták

11 • Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2858(RSP)]

54 À • Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása

[2017/2964(RSP)]

81 • A Szaharov-díj átadása

A 2017. évi Szaharov-díj odaítélése a venezuelai demokratikus ellenzék számára: a Julio
Borges, elnök által képviselt Venezuelai Közgyűlés, valamint a Leopoldo López, Antonio
Ledezma,  Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos és Andrea
González által képviselt Foro Penal Venezolano (venezuelai büntetőfórum) névsorában
szereplő valamennyi politikai fogoly

54 À - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása

Állásfoglalási indítványok

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott
húsokban való felhasználása

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Az eljárási szabályzat 198. cikke



 

15:00–23:00     
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30 À - Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Külügyi Bizottság

15 À - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Külügyi Bizottság

31 À - 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Külügyi Bizottság

34 À - Hong Kong, 20 évvel az átadást követően

Jelentés: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 113. cikke

79 • A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)

[2017/3009(RSP)]

59 • A szociális pillér végrehajtása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2974(RSP)]

77 • A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható
fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/3006(RSP)]

76 • Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/2975(RSP)]

78 • A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2017/3007(RSP)]
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75 • Az Európai Parlament vizsgálati joga

Szóbeli választ igénylő kérdések

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Alkotmányügyi Bizottság
Tanács
Az Európai Parlament vizsgálati joga

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Alkotmányügyi Bizottság
Bizottság
Az Európai Parlament vizsgálati joga

[2017/2993(RSP)]

55 À • A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 13-i 2011/93/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés

[2015/2129(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



2017. december 14., csütörtök

 

 

08:30–11:50     

 

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

Legfeljebb egy óra (az eljárási szabályzat 135. cikke)

11 112017. december 14., csütörtök

614.777/OJ 614.777/OJ

08:30–11:50 Viták

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

44 À • A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai

Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásairól az eljárási szabályzat 216.
cikkének (7) bekezdése alapján.

[2017/2222(INI)]

Petíciós Bizottság

39 À • Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Jelentés az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról

[2016/2327(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

70 À • A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa
ügye

közös állásfoglalás B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017,
B8-0690/2017, B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodzsa: az ellenzék betiltása

közös állásfoglalás B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017,
B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye

közös állásfoglalás B8-0691/2017, B8-0691/2017, közös állásfoglalás
B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017,
B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

82 «««I - A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre
vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint
a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Jelentés: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

56 À - Az afganisztáni helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017,
B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - A rohindzsák helyzete

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017,
B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni
küzdelemről szóló irányelv végrehajtása

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

44 À - A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai

Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Petíciós Bizottság

39 À - Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke) 

Határidők

13 13

614.777/OJ 614.777/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

 
 

2017. december 11., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2017. december 12., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–24:00

 

14 14Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

614.777/OJ 614.777/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (5 x 6') :30'

A vélemény előadói (7 x 1') :7'

Előadó (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése) :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Képviselők :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadói (5 x 1') :5'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :70'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (9 x 5') :45'

Képviselők :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



2017. december 13., szerda

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

 

2017. december 14., csütörtök

 

08:30–11:50

 

15 15Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 162. cikke)

614.777/OJ 614.777/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :50'

Bizottság (válaszokkal együtt) :55'

Előadó :6'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

Szerző (bizottság) :5'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Képviselők :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadója :1'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135.
cikke)

:1'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke) (3 x 2') :6'

Képviselők :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30



Határidők

 
 

2017. december 11., hétfő

 

 

2017. december 12., kedd

 

16 16Határidők

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások  -
Jelentés: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Módosítások; elutasítás december 7., csütörtök, 13:00

12 À • A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése  - Ajánlás második olvasatra: Linnéa Engström
(A8-0374/2017)

- Módosítások; elutasítás december 6., szerda, 13:00

41 À • Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály
jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő
végrehajtásának előkészítése  - Jelentés: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Módosítások; elutasítás december 6., szerda, 13:00

21 À • Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentés: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus
átalakulás uniójában  - Jelentés: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

december 6., szerda, 13:00

20 À • Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé  - Jelentés: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

december 8., péntek, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 11., hétfő, 19:00

47 À • Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása  - Jelentés: Udo Bullmann, José
Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

- Módosítások; elutasítás december 6., szerda, 13:00

56 À • Az afganisztáni helyzet - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 11., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 13., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 13., szerda, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 13., szerda, 19:00

57 À • A rohindzsák helyzete - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 6., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 13., szerda, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 13., szerda, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 13., szerda, 19:00

30 À • Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról  - Jelentés: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Módosítások december 6., szerda, 13:00



 

2017. december 13., szerda

 

 

2017. december 14., csütörtök

 

17 17Határidők

614.777/OJ 614.777/OJ

15 À • A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés  - Jelentés: David McAllister
(A8-0350/2017)

- Módosítások december 6., szerda, 13:00

31 À • 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról  - Jelentés: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Módosítások december 6., szerda, 13:00

34 À • Hong Kong, 20 évvel az átadást követően   - Jelentés: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Módosítások december 8., péntek, 13:00

66 À • A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott
húsokban való felhasználása - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján

- Módosítások december 8., péntek, 13:00

54 À • Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása

- Állásfoglalási indítványok december 11., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 12., kedd, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 12., kedd, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 12., kedd, 19:00

10 À • Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően

- Módosítások december 6., szerda, 13:00

55 À • A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni
küzdelemről szóló irányelv végrehajtása  - Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Módosítások december 11., hétfő, 19:00

44 À • A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai  - Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Módosítások december 6., szerda, 13:00

39 À • Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája  - Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Módosítások december 6., szerda, 13:00

70 À • A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) december 11., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 14:00



Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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614.777/OJ 614.777/OJ

71 À • Kambodzsa: az ellenzék betiltása

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) december 11., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 14:00

72 À • Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke) december 11., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 14:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek december 8., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek december 11., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek december 12., kedd, 19:00

- Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

december 13., szerda, 19:00


	2017. december 11., hétfő
	17:00–23:00     
	Közös vita - Az EU–Kazahsztán közötti partnerségi megállapodás 
	Az alábbi jelentés rövid ismertetése:


	2017. december 12., kedd
	09:00–11:50     
	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–24:00     
	Közös vita - Az európai kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke)


	2017. december 13., szerda
	09:00–11:50     KIEMELT VITA
	Közös vita - Az Európai Tanács ülésének előkészítése
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	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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	2017. december 14., csütörtök
	08:30–11:50     
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről – Legfeljebb egy óra (az eljárási szabályzat 135. cikke)
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