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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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09:00–12:20 Viták

12:30–14:30 SZAVAZÁS

15:00–21:00 Viták

15 • Az Európai Tanács október 17–19-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2721(RSP)]

27 • A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság munkájának áttekintése

A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2019/2831(RSP)]

Képviselőcsoportonként egy-egy felszólalás követi.

24 «««I - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020)

Jelentés: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlementi és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2019/0180(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

21 «««I - Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Jelentés: Chris Davies (A9-0014/2019)

Jelentés az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós hajókra
vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati
műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[2019/0187(COD)]

Halászati Bizottság

22 ««« - Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyság
Unióból való kilépésével összefüggésben

Ajánlás: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az
Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet
tervezetéről

[2019/0186(APP)]

Költségvetési Bizottság

25 À«««I - Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka

Jelentés: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 (még nem fogadták el)
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16 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

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

Költségvetési Bizottság

10 • 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Második jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre
szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

11 • 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Második jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és
Tanács

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

35 • A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv előmozdítása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2877(RSP)]

36 À • A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének
jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel

A Tanács nyilatkozata

[2019/2882(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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