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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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09:00–11:30 Viták

12:00–13:00 SZAVAZÁS

13:00–13:30 (A LUX díj átadása)

15:00–23:00 Viták

23 • A Bizottság megválasztott elnöke bemutatja a biztosi testületet és programját

[2019/2801(RSP)]

24 - A Bizottság megválasztása

[2019/2109(INS)]

Azt megelőzően a képviselőcsoportok felszólalóinak részvételével tartott felszólalási kör fordított sorrendben

40 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő
igénybevétele

Jelentés: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Jelentés a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Költségvetési Bizottság

56 - A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozásának céljából
történő igénybevétele

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Költségvetési Bizottság

27 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó
előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Költségvetési Bizottság

20 - 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

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

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

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége
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61 • (A LUX díj átadása)

60 • Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2941(RSP)]

47 • Fejlemények a keleti szomszédság országaiban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2934(RSP)]

46 • Az Izraelben és Palesztínában, többek között a telepeken kialakult helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2935(RSP)]

43 • A tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni,
iraki és libanoni válságot is

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2917(RSP)]

19 À • Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő
tárgyalások

Szóbeli választ igénylő kérdések

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Fejlesztési Bizottság
Tanács
Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra
irányuló tárgyalások

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Fejlesztési Bizottság
Bizottság
Az Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra
irányuló tárgyalások

[2019/2832(RSP)]
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