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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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vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata
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17:00–23:00 Viták

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

57 • A Bizotság közleménye a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2553(RSP)]

58 • A felülvizsgált bővítési módszertanra vonatkozó európai bizottsági javaslat
értékelése

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2554(RSP)]

45 À • Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és
szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása

Szóbeli választ igénylő kérdés

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Bizottság
Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad
mozgásának biztosítása

[2019/2915(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

37 • A kkv-k és a minőségi jogalkotás

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2521(RSP)]

51 À • A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata

Szóbeli választ igénylő kérdés

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Bizottság
A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata

[2020/2549(RSP)]

A szavazásra márciusban kerül sor.

66 À •  Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája

[2019/2907(DEA)]

A szavazásra szerdán kerül sor.
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2 22020. február 10., hétfő

647.408/OJ 647.408/OJ

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)



2020. február 11., kedd

 

 

09:00–12:30     

 
Közös vita - Vietnám
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09:00–12:30 Viták

15:00–23:00 Viták

60 À • Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával
kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2557(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

14 ««« • Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Ajánlás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti
szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

12 À • Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Vietnámi
Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0356M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

13 ««« • EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi
Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében
történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.



 
Közös vita vége
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24 À • EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi
megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi
határozattervezetről

[2018/0358M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

11 À • Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Jelentés az Európai Központi Bank 2018. évi éves jelentéséről

[2019/2129(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Christine Lagarde, az EKB elnöke jelenlétében

71 • A venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP)
2017/2074 tanácsi határozat megsértése – korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó
személy uniós tagállam területére történő jogellenes belépése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2564(RSP)]

61 • Az USA közel-keleti terve: Az EU nemzetközi jognak megfelelő válasza

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2559(RSP)]

62 • Az aktuális biztonsági helyzet Szíriában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2560(RSP)]

29 • Az új átfogó EU–Afrika stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Fejlesztési Bizottság
Bizottság
Az új átfogó EU–Afrika stratégia

[2020/2500(RSP)]

41 • Az antiszemitizmus, a rasszizmus és a gyűlölet elleni küzdelem Európában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2524(RSP)]
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63 • A lengyelországi jogállamiságot fenyegető jelenlegi veszély

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2561(RSP)]

16 À • A kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban

Szóbeli választ igénylő kérdések

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből
származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből
származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről

[2019/2814(RSP)]
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12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 Viták

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

15:00–23:00 Viták

56 • Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. február 20-i rendkívüli
ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

12 À - Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

13 ««« - EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

24 À - EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

66 À -  Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Kifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00–23:00     
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18 À - Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte

Állásfoglalási indítványok

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Vita: 18/12/2019)

45 À - Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások
szabad mozgásának biztosítása

Állásfoglalási indítványok

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új
partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében

Állásfoglalási indítványok

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

16 À - A kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban

Állásfoglalási indítvány

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Szociális Európa egy digitális világban

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2020/2550(RSP)]

34 • Nemi esélyegyenlőségi stratégia

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2515(RSP)]

26 À • Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós
prioritások

Szóbeli választ igénylő kérdés

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tanács
Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésszakára
vonatkozóan

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere

Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az
1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

64 • Az EU által a pénzmosás ellen folytatott küzdelem jelenlegi állása a Luanda Leaks
tükrében

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2562(RSP)]

35 • A menekültek humanitárius helyzete az EU külső határain

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2523(RSP)]

49 • Jobb internet a gyermekek számára

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavírus: az alapvető jogok és egy összehangolt európai válasz biztosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2565(RSP)]



2020. február 13., 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

9 92020. február 13., csütörtök

647.408/OJ 647.408/OJ

09:00–11:50 Viták

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

15:00–16:00 Viták

47 • „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki
területek kulcsfontosságú szerepe

Szóbeli választ igénylő kérdés

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek alapvető szerepe

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guineai Köztársaság, különösen a titltakozók elleni erőszak

közös állásfoglalás B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020,
B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Gyermekmunka a madagaszkári bányákban

B9-0101/2020, közös állásfoglalás B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020,
B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere

Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

26 À - Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások

Állásfoglalási indítvány

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00–16:00     
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65 • Közúti közlekedésbiztonság

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2563(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

11 11

647.408/OJ 647.408/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2020. február 10., hétfő

 

17:00–23:00

 

 

2020. február 11., kedd

 

09:00–12:30

 

15:00–23:00

 

12 12Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

647.408/OJ 647.408/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :40'

Szerző (bizottság) (2 x 5') :10'

Szerző (képviselőcsoport) :2'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Képviselők :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadók :6'

A vélemény előadói (3 x 1') :3'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Képviselők :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Az Európai Központi Bank elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Tanács (válaszokkal együtt) :35'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :20'

Bizottság (válaszokkal együtt) :45'

Előadók :6'

Szerzők (bizottságok) (2 x 5') :10'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Képviselők :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



2020. február 12., szerda

 

09:00–11:50

 

15:00–23:00

 

 

2020. február 13., csütörtök

 

09:00–11:50

 

15:00–16:00

 

13 13Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

647.408/OJ 647.408/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :60'

Előadók :6'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Képviselők :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Szerző (bizottság) :5'

„Catch the eye” :5'

Az 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 : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

„Catch the eye” :5'

Képviselők :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Határidők

 
 

2020. február 10., hétfő

 

 

2020. február 11., kedd

 

14 14Határidők

647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad
mozgásának biztosítása - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Állásfoglalási indítvány február 7., péntek, 12:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz február 10., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek február 11., kedd, 16:00

51 À • A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata - Szóbeli választ igénylő
kérdés (O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Állásfoglalási indítványok március 4., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

március 9., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz március 9., hétfő, 20:00

66 À •  Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája

- Módosítások február 7., péntek, 12:00

60 À • Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új
partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítvány február 7., péntek, 12:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz február 10., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek február 11., kedd, 16:00

12 À • Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás)  - Jelentés: Geert Bourgeois
(A9-0017/2020)

- Módosítások február 5., szerda, 13:00

24 À • EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)  - Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Módosítások február 5., szerda, 13:00

11 À • Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés  - Jelentés: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Módosítások február 5., szerda, 13:00

16 À • A kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban - Szóbeli választ igénylő kérdések
(O-000010/2020 - B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

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

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz február 10., hétfő, 20:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek február 11., kedd, 16:00



2020. február 12., szerda

 

 

2020. február 13., csütörtök

 

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás

 

15 15Határidők
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48 À • Kifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei

- Módosítások február 7., péntek, 12:00

18 À • Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte - Állásfoglalási
indítványok

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

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

február 10., hétfő, 20:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz február 10., hétfő, 21:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek február 11., kedd, 16:00

26 À • Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások - Szóbeli
választ igénylő kérdés (O-000006/2020 - B9-0005/2020)

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

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz február 7., péntek, 12:00

25 À • A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere  - Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Módosítások; elutasítás február 5., szerda, 13:00

54 À • Guineai Köztársaság, különösen a titltakozók elleni erőszak

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) február 10., hétfő, 20:00

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

február 12., szerda, 13:00

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

február 12., szerda, 14:00

53 À • Gyermekmunka a madagaszkári bányákban

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) február 10., hétfő, 20:00

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

február 12., szerda, 13:00

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

február 12., szerda, 14:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek február 10., hétfő, 20:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek február 11., kedd, 19:00

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

február 12., szerda, 19:00


	2020. február 10., hétfő
	17:00–23:00     
	Közös vita - A közös európai érdeket szolgáló projektek listája és a TEN-E-re vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata


	2020. február 11., kedd
	09:00–12:30     
	Közös vita - Vietnám

	15:00–23:00     

	2020. február 12., szerda
	09:00–11:50     
	12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
	15:00–23:00     

	2020. február 13., 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     

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
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	15:00–23:00
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	09:00–11:50
	15:00–16:00
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