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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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08:30–11:20 Viták

11:30–11:35 Nils Muižnieks, az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólalása

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

4 À • Bankunió – 2017. évi éves jelentés

Jelentés: Sander Loones (A8-0019/2018)

Jelentés a bankunióról – 2017. évi éves jelentés

[2017/2072(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

14 À« • Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Jelentés: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek a határokon átnyúló, bejelentendő megállapodásokkal
összefüggésben az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere
tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

16 À • A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus
finanszírozásának célbavétele

Jelentés: Javier Nart (A8-0035/2018)

Jelentés a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Európai Unó külügyi
és biztonságpoltikai főképviselőjének szóló, A dzsihádisták bevételi forrásainak
megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának célbavétele című európai parlamenti
ajánlásról

[2017/2203(INI)]

Külügyi Bizottság

5 À • Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62.
ülésszakára vonatkozóan

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Jelentés az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó
uniós prioritásokról szóló, a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásról

[2017/2194(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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43 • (Nils Muižnieks, az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólalása)

37 À - Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása (Ryszard Czarnecki helyére)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Biztosítási értékesítés: a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja

Jelentés: Werner Langen (A8-0024/2018)

Jelentés az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

15 ««« - Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra
vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás

Ajánlás: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Javaslat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra
vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozatra

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

27 « - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Annemie Turtelboom

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Jelentés Annemie Turtelboom a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

40 « - Bostjan Jazbec kinevezése az Egységes Szanálási Testület új tagjává

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

36 À - A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság
felállítása, feladatai, létszáma és megbízatási ideje

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi
árujelzőinek oltalma

Jelentés: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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14 À« - Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Jelentés: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

38 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-
7) kukorica engedélyezése

Állásfoglalási indítvány

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON
89034 × NK603 kukorica és a MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt
ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica engedélyezése

Állásfoglalási indítvány

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme

Jelentés: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Költségvetési Bizottság

21 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson
referenciaszámú kérelme

Jelentés: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson referenciaszámú kérelme)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Költségvetési Bizottság

33 À - A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének
alkalmazásáról

Állásfoglalási indítványok

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban

Jelentés: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

19 À - Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások

Jelentés: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
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4 À - Bankunió – 2017. évi éves jelentés

Jelentés: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

16 À - A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának célbavétele

Jelentés: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Külügyi Bizottság

5 À - Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára
vonatkozóan

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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