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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

63 À • Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2989(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

36 « • Kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára

Jelentés: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes
kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

35 « • A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés
megerősítésére irányuló intézkedések

Jelentés: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Jelentés a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott
közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében
történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

34 • Jelölés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő
jelölésre vonatkozó ajánlásáról

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



 
Közös vita vége
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33 • Jelölés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő
jelölésre vonatkozó ajánlásáról

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

19 À • Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0

Szóbeli választ igénylő kérdés

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Bizottság
Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

16 «««I • A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Jelentés: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–23:00 Viták

46 À • Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban
közelmúltban napvilágot látott információk tükrében

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2954(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

14 - Az ombudsman megválasztása

[2019/2042(INS)]

Első forduló

16 «««I - A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Jelentés: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

17 ««« - EU–Svájc-megállapodás a határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről, különösen a
terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem tekintetében

Ajánlás: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Ajánlás az Európai Unió, valamint a Svájci Államszövetség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a
határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről
szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat
végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet
végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes
rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

18 ««« - EU–Liechtenstein-megállapodás a határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről, különösen a
terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem tekintetében

Ajánlás: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Ajánlás az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és
a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről
szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat
végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet
végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes
rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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32 ««« - Az EU és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel
kapcsolatos jegyzőkönyv

Ajánlás: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Ajánlás a valamely tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, az Európai
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, a Svájci
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről
szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

22 ««« - A Salamon-szigetek csatlakozása az EU és a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi
megállapodáshoz

Ajánlás: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Ajánlás a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok
közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

36 « - Kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára

Jelentés: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

35 « - A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére
irányuló intézkedések

Jelentés: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

31 « - Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulása (tengerentúli társulási határozat)

Jelentés: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i
2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Fejlesztési Bizottság

34 - Jelölés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

33 - Jelölés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



15:00–23:00     
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53 • Az EU pénzügyi érdekeinek védelmét érintő összeférhetetlenség és korrupció a
tagállamokban

Szóbeli választ igénylő kérdés

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Bizottság
Az EU pénzügyi érdekeinek védelmét érintő összeférhetetlenség és korrupció a tagállamokban

[2019/2963(RSP)]

55 À • A 2020 utáni uniós fogyatékosságügyi stratégia

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2975(RSP)]

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

66 • A COP25 eredménye

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2998(RSP)]

25 À • Uniós kezdeményezés a beporzókról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2803(RSP)]

38 • Állatjóléti feltételek a harmadik országokba történő szállítmányozás során

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2944(RSP)]

24 À • Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele

Szóbeli választ igénylő kérdés

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A digitális átalakulás az egészségügyben és az ellátásban

[2019/2804(RSP)]



2019. december 18., szerda

 

 

09:00–11:50     

 

12:00–12:30

 

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

12:00–12:30 (A Szaharov-díj átadása)

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

15:00–23:00 Viták

44 • Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta
tizedik évfordulójáról

[2019/2951(RSP)]

Képviselőcsoportonként egy-egy felszólalás követi.

11 • Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2723(RSP)]

45 • A Szaharov-díj átadása

59 • Az ombudsman megválasztása

Adott esetben második és harmadik forduló

30 «««I - KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi,
pillérek közötti rugalmasság

Jelentés: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Jelentés az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi
fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek
közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

10 ««« - EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási
jegyzőkönyv

Ajánlás: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Ajánlás az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás
és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló tervezetről

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Halászati Bizottság



 

15:00–23:00     
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48 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a
mankozeb

Állásfoglalási indítvány

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó
elszámolásának lezárása

Határozatra irányuló javaslat

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az
LMBTI-mentes övezetek

Állásfoglalási indítványok

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Vita: 26/11/2019)

19 À - Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0

Állásfoglalási indítványok

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban
napvilágot látott információk tükrében

Állásfoglalási indítványok

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Uniós kezdeményezés a beporzókról

Állásfoglalási indítványok

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele

Állásfoglalási indítványok

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld
megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2976(RSP)]
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39 À • Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2952(RSP)]

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

57 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2978(RSP)]

65 À • A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2993(RSP)]

64 À • Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2988(RSP)]

A szavazásra 2020 februárjában kerül sor.



2019. december 19., csütörtök

 

 

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

61 À • Az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértése Burkina Fasóban

közös állásfoglalás B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganisztán, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszak Lugar
tartományban

közös állásfoglalás B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • A „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvény

közös állásfoglalás B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

63 À - Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról

Állásfoglalási indítványok

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”)

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00–16:00     
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65 À - A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének bejelentése a digitális szolgáltatási
adóra vonatkozó, 301. szakasz szerinti vizsgálatról

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2979(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2019. december 16., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2019. december 17., kedd

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

 

2019. december 18., szerda

 

09:00–11:50

 

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

645.170/OJ 645.170/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (3 x 6') :18'

Szerzők (bizottságok) :5'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :50'

Szerzők (bizottságok) (2 x 5') :10'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Képviselők :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :20'

A Bizottság elnöke (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„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



15:00–23:00

 

 

2019. december 19., csütörtök

 

10:00–11:50

 

15:00–16:00

 

13 13Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

645.170/OJ 645.170/OJ

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :40'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :15'

Az 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) :10'

„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. december 16., hétfő

 

 

2019. december 17., kedd

 

14 14Határidők
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63 À • Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 16., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 17., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 17., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 18., szerda, 16:00

19 À • Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 - Szóbeli választ igénylő kérdés
(O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Állásfoglalási indítványok december 12., csütörtök, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., hétfő, 19:00

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

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 17., kedd, 16:00

46 À • Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban
napvilágot látott információk tükrében - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 16., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 17., kedd, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 17., kedd, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 17., kedd, 19:00

55 À • A 2020 utáni uniós fogyatékosságügyi stratégia - A Bizottság nyilatkozata

Állásfoglalási indítványok

Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz

25 À • Uniós kezdeményezés a beporzókról - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok december 11., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., hétfő, 19:00

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

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 17., kedd, 16:00

24 À • Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele - Szóbeli választ igénylő kérdés
(O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Állásfoglalási indítványok december 12., csütörtök, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., hétfő, 19:00

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

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 17., kedd, 16:00



2019. december 18., szerda
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48 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a
mankozeb - Állásfoglalási indítvány

- Módosítások december 13., péntek, 13:00

40 À • Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az
LMBTI-mentes övezetek - Állásfoglalási indítványok

- Állásfoglalási indítványok december 11., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., hétfő, 19:00

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

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 17., kedd, 16:00

39 À • Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 16., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 17., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 17., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 18., szerda, 16:00

43 À • Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság - A Bizottság alelnökének/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

Állásfoglalási indítványok

Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz

57 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 16., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 17., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 17., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 18., szerda, 16:00

65 À • A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban - A Bizottság alelnökének/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok december 17., kedd, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 18., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 18., szombat, 14:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek december 18., szerda, 19:00

64 À • Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte - A Tanács és a
Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok február 5., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

február 10., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz február 10., hétfő, 20:00



2019. december 19., csütörtök

 

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás

 

16 16Határidők

645.170/OJ 645.170/OJ

61 À • Az emberi jogok, többek között a vallásszabadság megsértése Burkina Fasóban

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) december 16., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 14:00

60 À • Afganisztán, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszak Lugar tartományban

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) december 16., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 14:00

62 À • A „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvény

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) december 16., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

december 18., szerda, 14:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek december 13., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek december 16., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek december 17., kedd, 19:00

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

december 18., szerda, 19:00
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	17:00–23:00     
	Közös vita - Héacsalás és a pénzforgalmi szolgáltatók
	Közös vita - Jelölések az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára
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	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)
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	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
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	10:00–11:50
	15:00–16:00
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