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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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17:00–23:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

51 À • Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2930(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

10 À • Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Szóbeli választ igénylő kérdések

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

18 À • Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését
szolgáló egyéb intézkedések

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2855(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

17 ««« • Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és
baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények
módosításáról szóló, az EU és Ukrajna közötti megállapodás

Ajánlás: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik,
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és
baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról
szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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50 • A bársonyos forradalom 30. évfordulója: a szabadságért és a demokráciáért Közép-
és Kelet-Európában folytatott küzdelem fontossága Európa történelmi egyesülése
szempontjából

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2931(RSP)]

58 À • Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi
tragikus események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók
ellen

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2938(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 Viták

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

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

15:00–23:00 Viták

11 • Az Európai Tanács december 12–13-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2722(RSP)]

26 • Oleg Szencov, 2018. évi Szaharov-díjas felszólalása

17 ««« - Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-
készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az EU és Ukrajna
közötti megállapodás

Ajánlás: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

44 « - A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása az uniós keretben
végzett védelmi feladatok tekintetében

Jelentés: Paul Tang (A9-0034/2019)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra
vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi
feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger

Jelentés: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Jelentés Joëlle Elvinger kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

29 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Jelentés François Roger Cazala kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
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30 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Jelentés Alex Brenninkmeijer kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

31 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis

Jelentés: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Jelentés Nikolaos Milionis kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

32 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Jelentés Klaus-Heiner Lehne kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

35 À - Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából

Állásfoglalási indítványok

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Vita: 13/11/2019)

20 • 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének a
költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

49 • Az EU válaszlépései a szélsőséges időjárási jelenségekre és ezek hatásaira: hogyan
lehet megvédeni az európai városi területeket és azok kulturális örökségét

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2932(RSP)]

48 À • Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd,
beleértve az LMBTI-mentes övezeteket is

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2933(RSP)]

A szavazásra decemberben kerül sor.

33 À • Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt
hatásának kezelésére szolgáló intézkedések

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2895(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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42 À • A WTO Fellebbezési Testületének válsága

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2918(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.



2019. november 27., szerda

 

 

09:00–11:30     

 

12:00–13:00     SZAVAZÁS
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09:00–11:30 Viták

12:00–13:00 SZAVAZÁS

13:00–13:30 (A LUX díj átadása)

15:00–23:00 Viták

23 • A Bizottság megválasztott elnöke bemutatja a biztosi testületet és programját

[2019/2801(RSP)]

24 - A Bizottság megválasztása

[2019/2109(INS)]

Azt megelőzően a képviselőcsoportok felszólalóinak részvételével tartott felszólalási kör fordított sorrendben

40 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő
igénybevétele

Jelentés: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Jelentés a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Költségvetési Bizottság

56 - A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozásának céljából
történő igénybevétele

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Költségvetési Bizottság

27 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Költségvetési Bizottság

20 - 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége



13:00–13:30

 

15:00–23:00     
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61 • (A LUX díj átadása)

60 • Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2941(RSP)]

47 • Fejlemények a keleti szomszédság országaiban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2934(RSP)]

46 • Az Izraelben és Palesztínában, többek között a telepeken kialakult helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2935(RSP)]

43 • A tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni,
iraki és libanoni válságot is

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2917(RSP)]

19 À • Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő
tárgyalások

Szóbeli választ igénylő kérdések

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Fejlesztési Bizottság
Tanács
Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra
irányuló tárgyalások

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Fejlesztési Bizottság
Bizottság
Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra
irányuló tárgyalások

[2019/2832(RSP)]



2019. november 28., csütörtök

 

 

09:00–11:20     

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

11:30–13:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:20 Viták

11:30–13:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–16:00 Viták

57 • Az erdő- és környezetvédők védelme az EU-ban

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2939(RSP)]

54 À • A szabadságjogok helyzete Algériában

közös állásfoglalás B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye

közös állásfoglalás B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

közös állásfoglalás B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása
tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás

Ajánlás: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő
hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült
Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált
egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó
vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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39 À - A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása
tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús
behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló
minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára
történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2019/0142M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

37 À - A bolíviai helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Vita: 13/11/2019)

51 À - Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Állásfoglalási indítványok

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb
intézkedések

Állásfoglalási indítványok

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus
események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére
szolgáló intézkedések

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - A WTO Fellebbezési Testületének válsága

Állásfoglalási indítványok

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00–16:00     
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19 À - Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások

Állásfoglalási indítványok

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • A 800-as ügyfélszolgálati telefonszám

Szóbeli választ igénylő kérdés

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
A távközlésre vonatkozó szabályok

[2019/2937(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2019. november 25., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2019. november 26., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

12 12Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

645.169/OJ 645.169/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :45'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :45'

A Költségvetési Bizottság elnöke :6'

„Költségvetési” előadók (2 x 3') :6'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



2019. november 27., szerda

 

09:00–11:30

 

15:00–23:00

 

 

2019. november 28., csütörtök

 

09:00–11:20

 

15:00–16:00
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A Bizottság megválasztott elnöke (válaszokkal együtt) :30'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :30'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Képviselők :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

„Catch the eye” :5'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 144.
cikke)

:1'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 144. cikke) (3 x 2') :6'

Képviselők :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Szerző (képviselőcsoport) :2'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Határidők

 
 

2019. november 25., hétfő

 

 

2019. november 26., kedd
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51 À • Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

10 À • Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) - Szóbeli választ igénylő kérdések
(O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Állásfoglalási indítványok november 20., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 22., péntek, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 22., péntek, 14:00

18 À • Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb
intézkedések - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

58 À • Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események
kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

35 À • Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából -
Állásfoglalási indítványok

- Állásfoglalási indítványok november 20., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 22., péntek, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 22., péntek, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 25., hétfő, 19:00

48 À • Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, beleértve az LMBTI-
mentes övezeteket is - A Bizottság nyilatkozata

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

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 16., hétfő, 20:00



 

2019. november 27., szerda

 

 

2019. november 28., csütörtök
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33 À • Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére
szolgáló intézkedések - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

42 À • A WTO Fellebbezési Testületének válsága - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

19 À • Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások - Szóbeli választ
igénylő kérdések (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Állásfoglalási indítványok november 20., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 25., hétfő, 20:00

54 À • A szabadságjogok helyzete Algériában

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 27., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 27., szerda, 14:00

52 À • Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 27., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 27., szerda, 14:00

53 À • Haiti

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 27., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 27., szerda, 14:00

39 À • A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében
az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás)  - Jelentés: Bernd
Lange (A9-0037/2019)

- Módosítások november 26., kedd, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00



Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
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37 À • A bolíviai helyzet - Állásfoglalási indítványok

- Állásfoglalási indítványok november 25., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

november 26., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz november 26., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek november 27., szerda, 16:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek november 22., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek november 25., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek november 26., kedd, 19:00

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

november 27., szerda, 19:00
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	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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	15:00–16:00
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