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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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09:00–11:20     

 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

11:30–13:30     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:20 Viták

11:30–13:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–16:00 Viták

57 • Az erdő- és környezetvédők védelme az EU-ban

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2939(RSP)]

54 À • A szabadságjogok helyzete Algériában

közös állásfoglalás B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye

közös állásfoglalás B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

közös állásfoglalás B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

38 ««« - A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása
tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás

Ajánlás: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő
hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült
Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált
egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó
vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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39 À - A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása
tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús
behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló
minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára
történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2019/0142M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

37 À - A bolíviai helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Vita: 13/11/2019)

51 À - Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Állásfoglalási indítványok

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb
intézkedések

Állásfoglalási indítványok

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus
események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - A WTO Fellebbezési Testületének válsága

Állásfoglalási indítványok

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00–16:00     
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19 À - Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások

Állásfoglalási indítványok

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • A 800-as ügyfélszolgálati telefonszám

Szóbeli választ igénylő kérdés

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
A távközlésre vonatkozó szabályok

[2019/2937(RSP)]
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