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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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módosítása  - Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 15

17:00–17:05 15

Eredmények bejelentése 15

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 17

Határidők 19



2020. október 19., hétfő

 

 

17:00–22:30     Viták

 
Közös vita - Digitális szolgáltatások és mesterséges intelligencia

1 12020. október 19., hétfő

659.661/OJ 659.661/OJ

17:00–22:30 Viták

19:15–20:30 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

13 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének
javítása

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló
jogszabály: az egységes piac működésének javítása

[2020/2018(INL)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

33 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra
vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

Jelentés: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló
jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

[2020/2019(INL)]

Jogi Bizottság

60 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal
kapcsolatos kérdések

Jelentés: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Jelentés a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és az alapvető jogokkal
kapcsolatos kérdésekről

[2020/2022(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

10 À • A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai
szempontjainak kerete

Jelentés: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és
a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről

[2020/2012(INL)]

Jogi Bizottság



 
Közös vita vége

 

Az alábbi jelentések rövid ismertetése:

2 22020. október 19., hétfő

659.661/OJ 659.661/OJ

32 • A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere

Jelentés: Axel Voss (A9-0178/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia polgári jogi
felelősségi rendszeréről

[2020/2014(INL)]

Jogi Bizottság

55 À • A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról

[2020/2015(INI)]

Jogi Bizottság

58 À • Az európai oktatás jövője a Covid19-járvánnyal összefüggésben

Szóbeli választ igénylő kérdések

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kulturális és Oktatási Bizottság
Tanács
Az európai oktatás jövője a Covid19 fényében

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kulturális és Oktatási Bizottság
Bizottság
Az európai oktatás jövője a Covid19 fényében

[2020/2760(RSP)]

39 À • A Bizottságnak a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségei az (EU)
2018/1806 rendelet 7. cikke értelmében

Szóbeli választ igénylő kérdés

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek az (EU) 2018/1806 rendelet 7. cikke értelmében

[2020/2605(RSP)]

53 À • Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés
(PESCO) végrehajtásáról és irányításáról

Jelentés: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált
együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról

[2020/2080(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke



 

19:15–20:30     Szavazás

3 32020. október 19., hétfő

659.661/OJ 659.661/OJ

22 À • Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról

Jelentés: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról

[2019/2201(INI)]

Külügyi Bizottság

63 • Megjegyzés: A szavazásokat különböző szavazási időszakok között osztják el a módosítások és a
részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek számának függvényében

69 • Egyetlen szavazások

48 «««I - A 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-
járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosítása

Jelentés: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Jelentés a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-
járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

54 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/001 ES/Galicia
shipbuilding ancillary sectors

Jelentés: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Jelentés Spanyolország kérelme nyomán (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Költségvetési Bizottság

70 • Mentesítő határozatok

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése –
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése –
Európai Tanács és Tanács (Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)



2020. október 20., kedd

 

 

09:00–09:05

 

09:15–10:30     Első szavazás

 

09:15–13:00     Viták
 
Közös vita - KAP

4 42020. október 20., kedd

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:15–10:30 Első szavazás

09:15–13:00 Viták

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

14:30–15:45 Második szavazás

15:00–18:00 Viták

18:15–18:20 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Harmadik szavazás

23:00–23:05 Eredmények bejelentése

126 • Eredmények bejelentése

71 • Szavazás a módosításokról

77 • Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO)
végrehajtásáról és irányításáról

Az eljárási szabályzat 118. cikke

78 • Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás
végrehajtásáról

79 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése –
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)

80 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése –
Európai Tanács és Tanács (Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)

19 À«««I • Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez
nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által
finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 
Közös vita vége

 

13:00–13:05

 

14:30–15:45     Második szavazás

5 52020. október 20., kedd

659.661/OJ 659.661/OJ

20 À«««I • Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés

Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről,
valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

21 À«««I • Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és
más rendeleteknek a módosítása

Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló
1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi
árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére
egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és
az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára
történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

127 • Eredmények bejelentése

81 • Zárószavazások

43 À - 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására
vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

(Szavazás: 13/05/2020, Vita: 14/05/2020)

44 À - 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács

Jelentés: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó
mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

(Szavazás: 13/05/2020, Vita: 14/05/2020)

141 • Szavazás a módosításokról



 

15:00–18:00     Viták

6 62020. október 20., kedd

659.661/OJ 659.661/OJ

72 • Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes
piac működésének javítása

73 • Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online
működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

75 • Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – A mesterséges intelligencia, a robotika és a
kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete

76 • Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – A mesterséges intelligencián alapuló technológiák
fejlesztéséhez
kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

25 • A Bizottság 2021. évi munkaprogramja

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2772(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

50 À • Ajánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról

Jelentés: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez
/ az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Belarusszal folytatott
kapcsolatokról szóló ajánlásáról

[2020/2081(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

28 À • Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének
és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről

Jelentés: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris
fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek
előkészítéséről szóló ajánlásáról

[2020/2004(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

65 • Rendőri brutalitás az EU-ban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2823(RSP)]



18:15–18:20

 

20:00–21:15     Harmadik szavazás

7 72020. október 20., kedd

659.661/OJ 659.661/OJ

128 • Eredmények bejelentése

154 • Szavazás a módosításokról

144 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

145 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás, nyomon követés

125 • Zárószavazások

13 À - A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

[2020/2018(INL)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

33 À - A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó
kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

Jelentés: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

[2020/2019(INL)]

Jogi Bizottság

60 À - A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések

Jelentés: Kris Peeters (A9-0172/2020)

[2020/2022(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

10 À - A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete

Jelentés: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

[2020/2012(INL)]

Jogi Bizottság

32 - A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere

Jelentés: Axel Voss (A9-0178/2020)

[2020/2014(INL)]

Jogi Bizottság

55 À - A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz
fűződő jogok

Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

[2020/2015(INI)]

Jogi Bizottság



 

23:00–23:05

8 82020. október 20., kedd

659.661/OJ 659.661/OJ

53 À - Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról

Jelentés: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

[2020/2080(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

22 À - Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról

Jelentés: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

[2019/2201(INI)]

Külügyi Bizottság

84 • Szavazás a módosításokról

85 • Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság
alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott
kapcsolatokról

Az eljárási szabályzat 118. cikke

86 • Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris
fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről

Az eljárási szabályzat 118. cikke

129 • Eredmények bejelentése



2020. október 21., szerda

 

 

09:15–11:00     Első szavazás

 

09:15–13:00     Viták

 
Közös vita - Az euróövezet 2020. évi szakpolitikái

 
Közös vita vége

9 92020. október 21., szerda

659.661/OJ 659.661/OJ

09:15–11:00 Első szavazás

09:15–13:00 Viták

13:30–13:35 Eredmények bejelentése

14:30–15:45 Második szavazás

15:00–18:00 Viták

18:15–18:20 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Harmadik szavazás

87 • Szavazás a módosításokról

88 • Állásfoglalásra irányuló indítvány – Az európai oktatás jövője a Covid19-járvánnyal összefüggésben

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) –  Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás, nyomon követés

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének és más rendeleteknek a módosítása

26 • Az Európai Tanács 2020. október 15–16-i ülésének következtetései, különös
tekintettel az Egyesült Királysággal kialakítandó jövőbeli kapcsolatokról folytatandó
tárgyalásokra

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2773(RSP)]

42 À • Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája

Jelentés: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Jelentés az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikájáról

[2020/2078(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

49 À • Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája

Jelentés: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Jelentés az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikájáról

[2020/2079(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



13:30–13:35

 

14:30–15:45     Második szavazás

 

15:00–18:00     Viták

10 102020. október 21., szerda

659.661/OJ 659.661/OJ

130 • Eredmények bejelentése

93 • Zárószavazások

50 À - Ajánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról

Jelentés: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

28 À - Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati
eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek
előkészítéséről

Jelentés: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

94 • Szavazás a módosításokról

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) – Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon
követés

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének és más rendeleteknek a módosítása

59 • A Covid19-válság gazdasági következményei nyomán elbocsátott munkavállalók az
Unióban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2792(RSP)]

51 À • Erdőirtás

Jelentés: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Jelentés a Bizottságnak címzett ajánlással az EU által ösztönzött globális erdőirtás
megállítására és visszafordítására szolgáló uniós jogi keretről

[2020/2006(INL)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság



18:15–18:20

 

20:00–21:15     Harmadik szavazás

11 112020. október 21., szerda

659.661/OJ 659.661/OJ

131 • Eredmények bejelentése

100 • Zárószavazások

58 À - Az európai oktatás jövője a Covid19-járvánnyal összefüggésben

Állásfoglalási indítvány

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - A Bizottságnak a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségei az (EU) 2018/1806 rendelet 7.
cikke értelmében

Állásfoglalási indítvány

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája

Jelentés: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

49 À - Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája

Jelentés: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

101 • Szavazás a módosításokról

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Erdőirtás

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019 – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon
követés

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének és más rendeleteknek a módosítása



2020. október 22., csütörtök

 

 

09:00–09:05

 

09:15–10:30     Első szavazás

 

09:15–13:00     Viták

12 122020. október 22., csütörtök

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:15–10:30 Első szavazás

09:15–13:00 Viták

12:00–12:05 A Szaharov-díj bejelentése

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

14:30–15:45 Második szavazás

18:15–18:20 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Harmadik szavazás

132 • Eredmények bejelentése

107 • Szavazás a módosításokról

108 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

34 À • Nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában

Jelentés: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről az EU kül- és biztonságpolitikájában

[2019/2167(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

66 • Az uniós útlevelek és vízumok bűnözőknek való eladásából adódó súlyos biztonsági
fenyegetés

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2824(RSP)]

67 • Az energiaunió helyzete

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2825(RSP)]

68 • Az Energia Charta Egyezmény összehangolása az európai zöld megállapodással

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2827(RSP)]



12:00–12:05

 

13:00–13:05

 

14:30–15:45     Második szavazás

 

18:15–18:20

 

20:00–21:15     Harmadik szavazás

13 132020. október 22., csütörtök

659.661/OJ 659.661/OJ

135 • A Szaharov-díj bejelentése

133 • Eredmények bejelentése

149 • Szavazás a módosításokról

113 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

106 • Zárószavazás

51 À - Erdőirtás

Jelentés: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

111 • Szavazás a módosításokról

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) – A nemek közötti egyenlőség az EU kül- és
biztonságpolitikájában

134 • Eredmények bejelentése

153 • Szavazás a módosításokról

146 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

147 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon
követés



2020. október 23., péntek

 

 

08:45–08:50

 

09:00–10:15     Első szavazás

 

12:45–12:50

 

13:15–14:30     Második szavazás

14 142020. október 23., péntek

659.661/OJ 659.661/OJ

08:45–08:50 Eredmények bejelentése

09:00–10:15 Első szavazás

12:45–12:50 Eredmények bejelentése

13:15–14:30 Második szavazás

17:00–17:05 Eredmények bejelentése

140 • Eredmények bejelentése

116 • Zárószavazás

34 À - Nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában

Jelentés: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

117 • Szavazás a módosításokról

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének és más rendeleteknek a módosítása

136 • Eredmények bejelentése

142 • Zárószavazások

19 À«««I - Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az
EMVA által finanszírozott támogatás

Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

20 À«««I - Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés

Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 

17:00–17:05

15 152020. október 23., péntek

659.661/OJ 659.661/OJ

21 À«««I - Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a
módosítása

Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

137 • Eredmények bejelentése



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

16 16

659.661/OJ 659.661/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2020. október 19., hétfő

 

17:00–22:30

 

 

2020. október 20., kedd

 

09:15–13:00

 

15:00–18:00

 

17 17Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

659.661/OJ 659.661/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadó (6 x 6') :36'

A vélemény előadója (17 x 1') :17'

Szerző (bizottság) (2 x 3') :6'

Előadók (az eljárási szabályzat 160. cikke) (2 x 4') :8'

Képviselők :89' 30

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadó (3 x 6') :18'

A vélemény előadója (6 x 1') :6'

Képviselők :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadó (2 x 6') :12'

Képviselők :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



2020. október 21., szerda

 

09:15–13:00

 

15:00–18:00

 

 

2020. október 22., csütörtök

 

09:15–13:00

 

18 18Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

659.661/OJ 659.661/OJ

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadó (2 x 6') :12'

Képviselők :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Előadó :6'

A vélemény előadója (4 x 1') :4'

Képviselők :89' 30

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

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

Képviselők :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'



Határidők

 
 

2020. október 19., hétfő

 

19 19Határidők

659.661/OJ 659.661/OJ

13 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása  - Jelentés: Alex
Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Módosítások október 13., kedd, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

33 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi
és polgári jogi szabályok kiigazítása  - Jelentés: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Módosítások október 13., kedd, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

60 À • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések  - Jelentés: Kris
Peeters (A9-0172/2020)

- Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő, alternatív állásfoglalási
indítványok

október 13., kedd, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

10 À • A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete  -
Jelentés: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Módosítások október 13., kedd, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

55 À • A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok  - Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő, alternatív állásfoglalási
indítványok

október 13., kedd, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

58 À • Az európai oktatás jövője a Covid19-járvánnyal összefüggésben - Szóbeli választ igénylő kérdések
(O-000052/2020 - B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20)

- Állásfoglalási indítványok október 14., szerda, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 19., hétfő, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 20., kedd, 12:00

39 À • A Bizottságnak a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségei az (EU) 2018/1806 rendelet 7. cikke
értelmében  - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000049/2020 - B9-0022/20)

- Állásfoglalási indítványok október 14., szerda, 13:00

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz október 19., hétfő, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 20., kedd, 12:00

53 À • Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az
állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról  - Jelentés: Radosław
Sikorski (A9-0165/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

22 À • Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról  - Jelentés: Dragoş Tudorache
(A9-0166/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00



2020. október 20., kedd

 

 

2020. október 21., szerda

 

20 20Határidők

659.661/OJ 659.661/OJ

19 À • Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA
által finanszírozott támogatás  - Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Módosítások; elutasítás október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 19., hétfő, 12:00

20 À • Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés  - Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- Módosítások; elutasítás október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 19., hétfő, 12:00

21 À • Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a
módosítása  - Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- Módosítások; elutasítás október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 19., hétfő, 12:00

43 À • 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság  - Jelentés:
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Módosítások október 15., csütörtök, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

44 À • 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács  - Jelentés: Tomáš
Zdechovský (A9-0189/2020)

- Módosítások október 15., csütörtök, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

50 À • Ajánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról  - Jelentés: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

28 À • Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati
eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek
előkészítéséről  - Jelentés: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

42 À • Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája  - Jelentés: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

- Módosítások október 16., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 19., hétfő, 19:00

49 À • Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája  - Jelentés: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00

51 À • Erdőirtás   - Jelentés: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Módosítások október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00



2020. október 22., csütörtök

 

 

2020. október 23., péntek

 

21 21Határidők

659.661/OJ 659.661/OJ

34 À • Nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában  - Jelentés: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő, alternatív állásfoglalási
indítványok

október 14., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek október 16., péntek, 12:00
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