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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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26 • A migránsok helyzete Boszniában, különösen Bihaćban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2900(RSP)]

25 • A görög szigeteken lévő uniós fogadóállomásokon kialakult helyzet, különös
tekintettel Moria esetére

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2898(RSP)]

29 - José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Jelentés a José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2019/2005(IMM)]

Jogi Bizottság

18 « - A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Jelentés a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos
belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

5 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme –
EGF/2019/001 BE/Carrefour

Jelentés: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Költségvetési Bizottság

13 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított  LLCotton25 (ACS-
GHØØ1-3)

Állásfoglalási indítvány

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított  MON 89788 (MON-
89788-1) szójabab

Állásfoglalási indítvány

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507
× NK603 × DAS-40278-9 kukorica és MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-
40278-9 és NK603 × DAS-40278-9 alkombinációi

Állásfoglalási indítvány

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukorica, valamint a genetikai eseményekből kettőt, hármat, négyet
vagy ötöt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica

Állásfoglalási indítvány

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban

Állásfoglalási indítványok

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Vita: 21/10/2019)
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