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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     

 

12:00–12:30     Ünnepélyes ülés

 

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

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

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

15:00–23:00 Viták

11 • Az Európai Tanács december 12–13-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2722(RSP)]

26 • Oleg Szencov, 2018. évi Szaharov-díjas felszólalása

17 ««« - Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-
készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az EU és Ukrajna
közötti megállapodás

Ajánlás: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

44 « - A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása az uniós keretben
végzett védelmi feladatok tekintetében

Jelentés: Paul Tang (A9-0034/2019)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra
vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi
feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger

Jelentés: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Jelentés Joëlle Elvinger kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

29 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala

Jelentés: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Jelentés François Roger Cazala kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság



 

15:00–23:00     
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30 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Jelentés Alex Brenninkmeijer kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

31 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis

Jelentés: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Jelentés Nikolaos Milionis kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

32 - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Jelentés Klaus-Heiner Lehne kinevezéséről a Számvevőszék tagjának

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

35 À - Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából

Állásfoglalási indítványok

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Vita: 13/11/2019)

20 • 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének a
költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

49 • Az EU válaszlépései a szélsőséges időjárási jelenségekre és ezek hatásaira: hogyan
lehet megvédeni az európai városi területeket és azok kulturális örökségét

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2932(RSP)]

48 À • Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd,
beleértve az LMBTI-mentes övezeteket is

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2933(RSP)]

A szavazásra decemberben kerül sor.

33 À • Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt
hatásának kezelésére szolgáló intézkedések

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2895(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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42 À • A WTO Fellebbezési Testületének válsága

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2918(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.


	2019. november 26., kedd
	09:00–11:50     
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–14:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     


