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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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17:00–23:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

66 • Az éghajlatváltozás miatt bekövetkezett pusztító bozóttüzek Ausztráliában és más
szélsőséges időjárási események

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2504(RSP)]

42 • Határokon átnyúló szervezett bűnözés és annak hatása a szabad mozgásra

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2985(RSP)]

47 À • Mobil rádióberendezések egységes töltője

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2983(RSP)]

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

35 À • A nemek közötti bérszakadék

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2870(RSP)]

A szavazásra a januári II. ülésen kerül sor.

54 • „Első a lakhatás”, mint sürgős fellépés a hajléktalanok helyzetének kezelésére
Európában

A Bizottság nyilatkozata

[2019/3013(RSP)]

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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09:00–13:00     

 

15:00–23:00     
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09:00–13:00 Viták

15:00–23:00 Viták

23 • [KULCSFONTOSSÁGÚ KÉRDÉSEKRŐL FOLYTATOTT VITA] A horvát
elnökség programjának bemutatása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2959(RSP)]

65 À • A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal
kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2505(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

55 • Fenntartható beruházási terv, méltányos átállási alap és a szociális Európa
ütemterve

A Bizottság nyilatkozata

[2019/3014(RSP)]

64 • A helyzet közelmúltban történt eszkalálódását követően kialakult helyzet Iránban és
Irakban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2506(RSP)]

11 À • 2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról – 2018. évi éves jelentés

[2019/2125(INI)]

Külügyi Bizottság
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Közös vita vége
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10 À • Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: David McAllister (A9-0054/2019)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – éves jelentés

[2019/2136(INI)]

Külügyi Bizottság

12 À • Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – éves jelentés

[2019/2135(INI)]

Külügyi Bizottság

33 • A líbiai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2019/2984(RSP)]

63 À • A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon
megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2507(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
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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

53 À • Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról

[2019/2990(RSP)]

51 • Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde

[2019/2962(RSP)]

70 À - A bizottságok létszáma

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról
szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti
megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az
Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv

Ajánlás: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Ajánlás a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az
Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt,
az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési
célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

29 ««« - Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről
létrejött megállapodás

Ajánlás: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások
bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló tervezetről

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
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13 À« - Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében

Jelentés: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra
vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló
javaslatról

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

37 À - Az európai zöld megállapodás

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020,
B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Vita: 11/12/2019)

65 À - A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és
ellenőrzési rendelkezések

Állásfoglalási indítvány

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - 2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról

Jelentés: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Külügyi Bizottság

10 À - Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

Jelentés: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Külügyi Bizottság

12 À - Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról

Jelentés: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Külügyi Bizottság

53 À - Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról

Állásfoglalási indítványok

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]
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58 • Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2019/3016(RSP)]

41 • Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások
Magyarországról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2986(RSP)]

69 • Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások
Lengyelországról

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2510(RSP)]

40 À • A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és
lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2019/2987(RSP)]

A szavazásra februárban kerül sor.

14 À • A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése
(COP 15) (Kunming 2020)

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2824(RSP)]

32 À • Az ombudsman 2018. évi tevékenysége

Jelentés: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – a 2018.évi éves jelentés

[2019/2134(INI)]

Petíciós Bizottság

57 • A komitológia általános elveinek reformja

A Bizottság nyilatkozata

[2019/2974(RSP)]



2020. január 16., csütörtök

 

 

09:00–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

7 72020. január 16., csütörtök

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00–11:50 Viták

12:00–14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–16:00 Viták

15 À • A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony
megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Bizottság
A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni
összeférhetetlenség megelőzése

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága

közös állásfoglalás B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020,
B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások

közös állásfoglalás B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020,
B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a
nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs)

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és
Magyarországról

Állásfoglalási indítvány

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00–16:00     
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646.106/OJ 646.106/OJ

14 À - A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming
2020)

Állásfoglalási indítvány

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Az ombudsman 2018. évi tevékenysége

Jelentés: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Petíciós Bizottság

15 À - A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni
összeférhetetlenség megelőzése

Állásfoglalási indítványok

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • 3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak

Szóbeli választ igénylő kérdés

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Jogi Bizottság
Bizottság
3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak

[2019/2964(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

9 9

646.106/OJ 646.106/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2020. január 13., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2020. január 14., kedd

 

09:00–13:00

 

15:00–23:00

 

 

2020. január 15., szerda

 

09:00–11:50

 

10 10Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

646.106/OJ 646.106/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :50'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :150' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15' 30, ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Tanács (válaszokkal együtt) :25'

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :120'

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :45'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadója :1'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Képviselők :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00–23:00

 

 

2020. január 16., csütörtök

 

09:00–11:50

 

15:00–16:00

 

11 11Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

646.106/OJ 646.106/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :35'

Bizottság (válaszokkal együtt) :60'

Ombudsman :10'

Előadó :6'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Képviselők :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Szerző (bizottság) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„Catch the eye” :5'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 144.
cikke)

:1'

„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 144. cikke) (2 x 2') :4'

Képviselők :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Határidők

 
 

2020. január 13., hétfő

 

 

2020. január 14., kedd

 

12 12Határidők

646.106/OJ 646.106/OJ

47 À • Mobil rádióberendezések egységes töltője - A Bizottság nyilatkozata

Állásfoglalási indítványok

Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz

35 À • A nemek közötti bérszakadék - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok január 22., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 27., hétfő, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 27., hétfő, 14:00

65 À • A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és
ellenőrzési rendelkezések - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítvány január 9., csütörtök, 16:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz január 13., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 14., kedd, 16:00

11 À • 2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról  - Jelentés: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Módosítások január 8., szerda, 13:00

10 À • Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról  - Jelentés: David McAllister
(A9-0054/2019)

- Módosítások január 8., szerda, 13:00

12 À • Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról  - Jelentés: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019)

- Módosítások január 8., szerda, 13:00

63 À • A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés
elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok január 13., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 14., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 14., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 15., szerda, 16:00



2020. január 15., szerda

 

 

2020. január 16., csütörtök

 

13 13Határidők

646.106/OJ 646.106/OJ

53 À • Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról

- Állásfoglalási indítványok január 9., csütörtök, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 13., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 13., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 14., kedd, 16:00

70 À • A bizottságok létszáma

- Határozatra irányuló javaslat január 9., csütörtök, 16:00

- Módosítások január 13., hétfő, 19:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 14., kedd, 16:00

13 À • Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében  -
Jelentés: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Megállapítandó határidők december 31., péntek, 12:00

37 À • Az európai zöld megállapodás - Állásfoglalási indítványok

- Állásfoglalási indítványok január 10., péntek, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 14., kedd, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 14., kedd, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 14., kedd, 19:00

40 À • A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges
összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása - A Tanács és a Bizottság
nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok február 5., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

február 10., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz február 10., hétfő, 20:00

14 À • A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming
2020) - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítvány január 9., csütörtök, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz január 13., hétfő, 19:00

32 À • Az ombudsman 2018. évi tevékenysége  - Jelentés: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Módosítások január 8., szerda, 13:00

15 À • A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni
összeférhetetlenség megelőzése - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Állásfoglalási indítványok január 13., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 14., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 14., kedd, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek január 15., szerda, 16:00



Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás

 

14 14Határidők

646.106/OJ 646.106/OJ

60 À • Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) január 13., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

január 15., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

január 15., szerda, 14:00

62 À • Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) január 13., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

január 15., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

január 15., szerda, 14:00

71 À • Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és
Magyarországról - Állásfoglalási indítvány

- Állásfoglalási indítvány január 13., hétfő, 19:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz január 14., kedd, 19:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek január 10., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek január 13., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek január 14., kedd, 19:00

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

január 15., szerda, 19:00


	2020. január 13., hétfő
	17:00–23:00     

	2020. január 14., kedd
	09:00–13:00     
	15:00–23:00     
	Közös vita - KKBP és KBVP (az EUSZ 36. cikke)


	2020. január 15., szerda
	09:00–11:50     
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
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	15:00–23:00     

	2020. január 16., csütörtök
	09:00–11:50     
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–16:00     
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	09:00–11:50
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