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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

12:00–12:30 (A Szaharov-díj átadása)

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

15:00–23:00 Viták

44 • Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta
tizedik évfordulójáról

[2019/2951(RSP)]

Képviselőcsoportonként egy-egy felszólalás követi.

11 • Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2723(RSP)]

45 • A Szaharov-díj átadása

59 • Az ombudsman megválasztása

Adott esetben második és harmadik forduló

30 «««I - KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi,
pillérek közötti rugalmasság

Jelentés: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Jelentés az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi
fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek
közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

10 ««« - EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási
jegyzőkönyv

Ajánlás: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Ajánlás az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás
és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló tervezetről

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Halászati Bizottság



 

15:00–23:00     
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48 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a
mankozeb

Állásfoglalási indítvány

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó
elszámolásának lezárása

Határozatra irányuló javaslat

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az
LMBTI-mentes övezetek

Állásfoglalási indítványok

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Vita: 26/11/2019)

19 À - Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0

Állásfoglalási indítványok

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban
napvilágot látott információk tükrében

Állásfoglalási indítványok

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Uniós kezdeményezés a beporzókról

Állásfoglalási indítványok

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele

Állásfoglalási indítványok

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld
megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/2976(RSP)]
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39 À • Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2952(RSP)]

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

57 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2978(RSP)]

65 À • A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2993(RSP)]

64 À • Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2988(RSP)]

A szavazásra 2020 februárjában kerül sor.
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