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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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09:00–11:50 Viták

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

15:00–23:00 Viták

40 À • Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2886(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

28 À • Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének tervezete

16 À - Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz

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

[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)

[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)

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

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

29 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A növényvédő szerek mézelő méhekre gyakorolt
hatásának értékelése

Állásfoglalási indítvány

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Éghajlati és ökológiai vészhelyzet

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2887(RSP)]

20 • A Számvevőszék 2018. évi éves jelentésének ismertetése

[2019/2802(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke jelenlétében

32 À • Kutatás-mentés a Földközi-tengeren

Szóbeli választ igénylő kérdések

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
Keresés és mentés a Földközi-tengeren

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Keresés és mentés a Földközi-tengeren

[2019/2755(RSP)]

43 À • Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások
megnyitása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2883(RSP)]

42 • Az iraki helyzet, különösen a fiatalok és a diákok tiltakozásainak erőszakos elfojtása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2884(RSP)]

31 • Az ENSZ magas szintű politikai nyilatkozata az egyetemes egészségügyi ellátásról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2861(RSP)]
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