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Eljárások magyarázata
Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
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.

À = Határidők ´ = Határidők kérés esetén 6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

Tartalom

Tartalom
2019. október 9., szerda
15:00–23:00
Az ülésszak folytatása és ügyrend
Az Európai Tanács 2019. október 17–18-i ülésének előkészítése - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
Az Európai Beruházási Bank környezetbarátabbá tétele - A Bizottság nyilatkozata
Az összeférhetetlenségek megelőzése az EU-ban - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
Az Egyesült Államok által az európai termékekre kivetett vámok a WTO Airbus-vitával kapcsolatos döntését
követően - A Bizottság nyilatkozata
Az észak-szíriai helyzet - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata
Az ukrajnai helyzet - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata
A GMO-k engedélyezése - A Bizottság nyilatkozata
A rák elleni küzdelem - A Bizottság nyilatkozata
Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)

2019. október 10., csütörtök
09:00–11:20
Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak - A Tanács
és a Bizottság nyilatkozatai
Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben - Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)
11:30–13:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka - Jelentés: Karima Delli
Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás - Jelentés: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0009/2019)
4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek (saját források)
aktualizálásának megfelelően - Jelentés: John Howarth (A9-0012/2019)
A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019ben felhasználandó összegek kiigazítása - Jelentés: John Howarth (A9-0013/2019)
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a flumioxazin - Állásfoglalási
indítványok
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a klórtoluron - Állásfoglalási
indítványok
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYNØØØJG-2) kukorica - Állásfoglalási indítványok
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ53) szójabab - Állásfoglalási indítványok
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és
DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával
módosított kukorica - Állásfoglalási indítványok
Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba - Állásfoglalási
indítványok
Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak Állásfoglalási indítványok
Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben - Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)
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Tartalom

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
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Határidők
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2019. október 9., szerda

1

2019. október 9., szerda
15:00–23:00

Viták

15:00–23:00
1

• Az ülésszak folytatása és ügyrend

7

• Az Európai Tanács 2019. október 17–18-i ülésének előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2711(RSP)]

18

• Az Európai Beruházási Bank környezetbarátabbá tétele
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2835(RSP)]
Werner Hoyer, az EBB elnöke jelenlétében

37

• Az összeférhetetlenségek megelőzése az EU-ban
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2853(RSP)]

25

• Az Egyesült Államok által az európai termékekre kivetett vámok a WTO Airbusvitával kapcsolatos döntését követően
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2846(RSP)]

26

• Az észak-szíriai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata
[2019/2847(RSP)]

17

• Az ukrajnai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata
[2019/2834(RSP)]

33

• A GMO-k engedélyezése
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2849(RSP)]

36

À

2
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• A rák elleni küzdelem
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2852(RSP)]
A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.
• Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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2019. október 9., szerda

2

641.776/OJ

3

2019. október 10., csütörtök

3

2019. október 10., csütörtök
09:00–11:20
11:30–13:30

Viták
SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

09:00–11:20
16

À

• Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok
elvárásainak
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2833(RSP)]

32

À

• Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben
Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)
Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikáiról
[2019/2111(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

11:30–13:30

SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

24

«««I

- Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka
Jelentés: Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
(még nem fogadták el)
Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelemről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

12

«

- Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás
Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Jelentés az Eurojust és Szerbia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének
jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

8

À
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- 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez:
Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek,
valamint a bevételek (saját források) aktualizálásának megfelelően
Jelentés: John Howarth (A9-0012/2019)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a
kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek (saját források) aktualizálásának
megfelelően
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Költségvetési Bizottság
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4

2019. október 10., csütörtök

9

4

- A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára
2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása
Jelentés: John Howarth (A9-0013/2019)
Jelentés az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és
a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Költségvetési Bizottság

23

À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a flumioxazin
Állásfoglalási indítványok
B9-0103/2019
[2019/2825(RSP)]

22

À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a klórtoluron
Állásfoglalási indítványok
B9-0104/2019
[2019/2826(RSP)]

28

À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYNØØØJG-2) kukorica
Állásfoglalási indítványok
B9-0107/2019
[2019/2830(RSP)]

29

À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACSGMØØ5-3) szójabab
Állásfoglalási indítványok
B9-0105/2019
[2019/2828(RSP)]

30

À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507
× MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és
DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával
módosított kukorica
Állásfoglalási indítványok
B9-0106/2019
[2019/2829(RSP)]

15

À

- Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba
Állásfoglalási indítványok
B9-0108/2019, B9-0111/2019
[2019/2810(RSP)]
(Vita: 17/09/2019)

16

À

- Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak
Állásfoglalási indítványok
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
[2019/2833(RSP)]
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14

2019. október 10., csütörtök

À
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5

- Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben
Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)
[2019/2111(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
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6

6

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
Határidők
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7

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

7

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

2019. október 9., szerda
15:00–23:00

Az Európai Beruházási Bank elnöke (válaszokkal együtt)
Tanács (válaszokkal együtt)
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)
Bizottság (válaszokkal együtt)
„Catch the eye” (8 x 5')
Képviselők

:5'
:20'
:20'
:60'
:40'
:165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

2019. október 10., csütörtök
09:00–11:20

Tanács (válaszokkal együtt)
Bizottság (válaszokkal együtt)
Előadó
„Catch the eye” (2 x 5')
Képviselők

:10'
:15'
:6'
:10'
:60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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8

Határidők

8

Határidők

2019. október 9., szerda
36 À

•

A rák elleni küzdelem - A Bizottság nyilatkozata
Állásfoglalási indítvány
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz

2019. október 10., csütörtök
16 À

-

Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak - A
Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
Állásfoglalási indítványok
október 2., szerda, 13:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
október 7., hétfő, 13:00
indítványok
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz
október 7., hétfő, 14:00

•

Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben - Jelentés: Yana Toom (A9-0016/2019)

-

Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok
Alternatív közös állásfoglalási indítványok

•
-

32 À

8À

•
-

23 À

•
-

22 À

•
-

28 À

•
-

29 À

•
-

30 À

•

-

641.776/OJ

október 7., hétfő, 13:00
október 8., kedd, 13:00

4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek (saját
források) aktualizálásának megfelelően - Jelentés: John Howarth (A9-0012/2019)
Módosítások
október 2., szerda, 13:00
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a flumioxazin Állásfoglalási indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz
október 7., hétfő, 13:00
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a klórtoluron Állásfoglalási indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz
október 7., hétfő, 13:00
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYNØØØJG-2) kukorica - Állásfoglalási indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz
október 7., hétfő, 13:00
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACSGMØØ5-3) szójabab - Állásfoglalási indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz
október 7., hétfő, 13:00
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával
módosított kukorica - Állásfoglalási indítványok
Módosítások az állásfoglalási indítványhoz
október 7., hétfő, 13:00
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9

Határidők

15 À

•
-

9

Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba - Állásfoglalási
indítványok
Állásfoglalási indítványok
október 2., szerda, 13:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
október 7., hétfő, 13:00
indítványok
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz
október 7., hétfő, 14:00

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
-

Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek

641.776/OJ

október 8., kedd, 19:00
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