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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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A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai  - Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020) 16

16:30–16:35 Eredmények bejelentése 16

2020. december 18., péntek 17

08:45–11:15 Viták 17

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai 17

09:30–10:45 Első szavazás 17

Szavazás a módosításokról 17

Állásfoglalási indítványok – Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian
Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye 17

Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése 17

Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése  - Jelentés: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0267/2020) 17

(TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végén az alapszintű
közúti teher- és személyszállítási összeköttetés 17

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végét követően a légi összeköttetés 17

(TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a
légi közlekedés biztonsága 17

(PECH) – Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek 17

13:00–13:05 Eredmények bejelentése 18

13:30–14:45 Második szavazás 18

Zárószavazás 18

Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights
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Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az alapszintű
közúti teher- és személyszállítási összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson 18

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson 18

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága  - Jelentés: Johan Danielsson 18
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17:00–22:30 Viták

18:30–19:45 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

181 À • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

44 À • A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai
polgári kezdeményezés

[2020/2846(RSP)]

Az eljárási szabályzat 222. cikkének (8) bekezdése

54 À«««I • A vasút európai éve (2021)

Jelentés: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Jelentés a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

66 À • Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia

Jelentés: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Jelentés az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról

[2020/2131(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

65 • Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli
hatásai

Szóbeli választ igénylő kérdés

Bernd Lange (O-000060/2020 - B9-0026/20)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Bizottság
Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai

[2020/2586(RSP)]
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24 À • A Dublin III. rendelet végrehajtása

Jelentés: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról

[2019/2206(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

13 À • A visszatérési irányelv végrehajtása

Jelentés: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról

[2019/2208(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

20 À • A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa

Jelentés: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról

[2020/2084(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

41 À • Fenntartható vállalatirányítás

Jelentés: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Jelentés a fenntartható vállalatirányításról

[2020/2137(INI)]

Jogi Bizottság

91 • Megjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak
meg.

109 • Titkos szavazás

43 - Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése

Jelentés: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

Jelentés Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezéséről

[12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

92 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

82 «««I - A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében

Jelentés:

[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

110 • Egyetlen szavazások
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49 «««I - Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen
alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapítása

Jelentés: João Ferreira (A9-0231/2020)

Jelentés az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó
területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról,
valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)]

Halászati Bizottság

57 ««« - A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Japán-megállapodás megkötése

Ajánlás: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás
megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

[09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

85 ««« - Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása

Ajánlás: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020.
november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám
Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozattervezetről

[11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)]

Halászati Bizottság

86 ««« - Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási
jegyzőkönyv meghosszabbítása

Ajánlás: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi
megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-
szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)]

Halászati Bizottság
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08:45–08:50 Eredmények bejelentése

08:45–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

11:00–12:15 Első szavazás

14:45–14:50 Eredmények bejelentése

15:00–18:00 Viták

20:00–21:15 Második szavazás

42 À«««II • Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége

Ajánlás második olvasatra: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadása céljából

[06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

18 À • Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdések

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000077/2020 - B9-0501/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000078/2020 - B9-0502/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

[2020/2613(RSP)]

17 À«««I • Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó
egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az
1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében
történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU
rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 

11:00–12:15     Első szavazás
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53 À«««I • A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU

Jelentés: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság
elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás
előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos
végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

189 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

160 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

161 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

162 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

163 À«««I - Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Jelentés:

[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)]

Halászati Bizottság

190 • Arra irányuló kérelem, hogy ne az ideiglenes megállapodásról, hanem a módosításokról szavazzanak
(az eljárási szabályzat 53. cikkének (3) bekezdése)

17 À«««I - Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 

14:45–14:50     Eredmények bejelentése

 

15:00–18:00     Viták
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111 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

54 À«««I - A vasút európai éve (2021)

Jelentés: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

191 • Egyetlen szavazások

83 «««I - A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra

Jelentés: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)]

Költségvetési Bizottság

84 - 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és
bevételek egyéb kiigazításai

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált
előrejelzéseivel, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban

[13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)]

Költségvetési Bizottság

60 • A legfrissebb fejlemények a keleti partnerség országaiban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2883(RSP)]

93 • A mozambiki helyzet romlása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2910(RSP)]

157 • A barcelonai folyamat és a déli szomszédság 25. évfordulója

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2918(RSP)]



 

20:00–21:15     Második szavazás
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59 À • Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és
rezilienciát célzó szakképzésről

Szóbeli választ igénylő kérdések

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000068/2020 - B9-0027/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Tanács
Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000069/2020 - B9-0028/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

[2020/2767(RSP)]

102 • A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés
megszüntetése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Norbert Lins (O-000076/2020 - B9-0030/20)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése

[2020/2886(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

113 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

17 À«««I - Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

53 À«««I - A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU

Jelentés: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

115 • Szavazás a módosításokról

130 • Fabienne Keller (LIBE A9-0245/2020) – A Dublin III. rendelet végrehajtása

131 • Tineke Strik (LIBE A9-0238/2020) – A visszatérési irányelvről szóló végrehajtási jelentés



2020. december 16., szerda

 

 

08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–08:35     Ludwig van Beethoven születésének 250.évfordulójára rendezett ünnepség

 

08:45–11:50     Viták
 
Közös vita - Az Európai Tanács következtetései, MFF, jogállamisági feltételek, saját

források 

8 82020. december 16., szerda

662.276/OJ 662.276/OJ

08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–08:35 Ludwig van Beethoven születésének 250.évfordulójára rendezett ünnepség

08:45–11:50 Viták

12:00–12:30 A Szaharov-díj átadása

12:45–14:00 Első szavazás

15:00–18:00 Viták

18:00–18:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

32 • Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésén elfogadott következtetések

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2862(RSP)]

180 À • MFF, jogállamisági feltételek és saját források

[2020/2923(RSP)]

165 ««« • A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi
keretről

Ajánlás: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

Ajánlás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló
tanácsi rendelet tervezetéről

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Költségvetési Bizottság

166 6 • Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési
ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról, többek között az új saját
források bevezetésére vonatkozó ütemtervről

Jelentés: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új
saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló
intézményközi megállapodás megkötéséről

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Alkotmányügyi Bizottság



 
Közös vita vége

 

12:00–12:30     A Szaharov-díj átadása

 

12:45–14:00     Első szavazás

9 92020. december 16., szerda

662.276/OJ 662.276/OJ

196 À«««II • Rendelet az Unió költségvetésének a tagállamokban a jogállamiság tekintetében
fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén való védelméről

Ajánlás második olvasatra: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-
0262/2020)

Ajánlás második olvasatra az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános
feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

170 • Egyetlen szavazások és zárószavazások

165 ««« - A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Ajánlás: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Költségvetési Bizottság

166 6 - Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról,
többek között az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről

Jelentés: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Alkotmányügyi Bizottság

66 À - Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia

Jelentés: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

[2020/2131(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

117 • Szavazás a módosításokról

177 • Állásfoglalási indítványok – MFF, jogállamisági feltételek és saját források

132 • József Szájer (JURI A9-0187/2020) – A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

141 • Állásfoglalási indítványok – Európai polgári kezdeményezés – Minority Safepack

142 • Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – A méltányos átállást szolgáló erős szociális
Európa

143 • Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Fenntartható vállalatirányítás



 

15:00–18:00     Viták

 

18:00–18:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás

10 102020. december 16., szerda

662.276/OJ 662.276/OJ

144 • Állásfoglalási indítványok – A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és
rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás

95 • A Covid19-oltásra vonatkozó uniós stratégia előkészítése, beleértve annak külső
dimenzióját is

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2911(RSP)]

94 À • A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2791(RSP)]

67 À • A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2896(RSP)]

118 • Zárószavazások

180 À - MFF, jogállamisági feltételek és saját források

Állásfoglalási indítványok

B9-0428/2020, B9-0429/2020

[2020/2923(RSP)]

24 À - A Dublin III. rendelet végrehajtása

Jelentés: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

[2019/2206(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

13 À - A visszatérési irányelv végrehajtása

Jelentés: Tineke Strik (A9-0238/2020)

[2019/2208(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

119 • Szavazás a módosításokról

145 • Állásfoglalási indítványok – Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

146 • Állásfoglalási indítványok – A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

  

147 • Állásfoglalási indítványok – A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségessége



11 112020. december 16., szerda

662.276/OJ 662.276/OJ



2020. december 17., csütörtök

 

 

08:45–08:50     Eredmények bejelentése

 

08:45–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

12 122020. december 17., csütörtök

662.276/OJ 662.276/OJ

08:45–08:50 Eredmények bejelentése

08:45–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

96 À • Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés

Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr
Vondra, Petros Kokkalis (O-000075/2020 - B9-0029/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

[2020/2532(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

188 À«««II • Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága

Ajánlás második olvasatra: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Ajánlás második olvasatra a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel
való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása
céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

48 À • A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai

Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól

[2020/2044(INI)]

Petíciós Bizottság

99 À • Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian
Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet
aktivistáinak ügye

B9-0424/2020, B9-0425/2020, közös állásfoglalás B9-0426/2020, B9-0426/2020,
B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]



 

09:45–11:00     Első szavazás

13 132020. december 17., csütörtök

662.276/OJ 662.276/OJ

98 À • Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

B9-0431/2020, közös állásfoglalás B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020,
B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À • Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

B9-0438/2020, B9-0439/2020, közös állásfoglalás B9-0440/2020, B9-0440/2020,
B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

200 • Zárószavazás

148 • Állásfoglalási indítványok – Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítvány B9-0424/2020

120 • Szavazás a módosításokról

149 • Állásfoglalási indítványok – Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm
Területen

150 • Állásfoglalási indítványok – Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh
ügye

121 • Zárószavazások

45 À«««I - A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok
szabályai és általános elvei

Jelentés: József Szájer (A9-0187/2020)

Jelentés a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)]

Jogi Bizottság

76 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított  MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab

B9-0411/2020

[2020/2891(RSP)]

77 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427,
MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző,
géntechnológiával módosított kukorica

B9-0413/2020

[2020/2892(RSP)]

78 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica

B9-0414/2020

[2020/2893(RSP)]



14 142020. december 17., csütörtök

662.276/OJ 662.276/OJ

79 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított  MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica

B9-0415/2020

[2020/2894(RSP)]

80 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica

B9-0416/2020

[2020/2895(RSP)]

44 À - A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés

Állásfoglalási indítványok

B9-0403/2020, B9-0405/2020

[2020/2846(RSP)]

20 À - A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa

Jelentés: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

[2020/2084(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

41 À - Fenntartható vállalatirányítás

Jelentés: Pascal Durand (A9-0240/2020)

[2020/2137(INI)]

Jogi Bizottság

59 À - Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

Állásfoglalási indítványok

B9-0400/2020

[2020/2767(RSP)]

122 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

37 À«««I - Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése

Jelentés: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének
létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

123 • Szavazás a módosításokról

151 • Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli
körülmények közötti működésének biztosítása érdekében

155 • Állásfoglalási indítványok – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

158 • Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás

15 152020. december 17., csütörtök

662.276/OJ 662.276/OJ

125 • Zárószavazások

198 • Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal
Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítvány B9-0425/2020

98 À - Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

Állásfoglalási indítványok

B9-0431/2020, közös állásfoglalás B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020,
B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À - Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0438/2020, B9-0439/2020, közös állásfoglalás B9-0440/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020,
B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

18 À - Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Állásfoglalási indítványok

B9-0401/2020

[2020/2613(RSP)]

94 À - A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

Állásfoglalási indítvány

B9-0421/2020

[2020/2791(RSP)]

67 À - A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

Állásfoglalási indítványok

B9-0402/2020, B9-0404/2020

[2020/2896(RSP)]

89 À - Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének
biztosítása érdekében

Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének
biztosítása érdekében

[2020/2098(REG)]

Alkotmányügyi Bizottság

82 «««I - A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében

Jelentés:

[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

16 162020. december 17., csütörtök

662.276/OJ 662.276/OJ

96 À - Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

Állásfoglalási indítványok

B9-0422/2020

[2020/2532(RSP)]

48 À - A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai

Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

[2020/2044(INI)]

Petíciós Bizottság



2020. december 18., péntek

 

 

08:45–11:15     Viták

 

09:30–10:45     Első szavazás

17 172020. december 18., péntek

662.276/OJ 662.276/OJ

08:45–11:15 Viták

09:30–10:45 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:30–14:45 Második szavazás

17:00–17:05 Eredmények bejelentése

179 • Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2922(RSP)]

168 • Szavazás a módosításokról

199 • Állásfoglalási indítványok – Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Közös állásfoglalási indítvány RC9-0426/2020

103 • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

197 À - Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

Jelentés: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről
szóló tanácsi álláspontról

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Költségvetési Bizottság

192 • (TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés

193 • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végét követően a légi
összeköttetés

194 • (TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak
végén a légi közlekedés biztonsága

195 • (PECH) – Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó
halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati
műveletek



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:30–14:45     Második szavazás

18 182020. december 18., péntek

662.276/OJ 662.276/OJ

174 • Zárószavazás

99 À - Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal
Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0424/2020, B9-0425/2020, közös állásfoglalás B9-0426/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020,
B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]

Közös állásfoglalási indítvány RC9-0426/2020

197 À - Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

Jelentés: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről
szóló tanácsi álláspontról

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Költségvetési Bizottság

160 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

161 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

162 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

163 À«««I - Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Jelentés:

[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)]

Halászati Bizottság



17:00–17:05     Eredmények bejelentése

19 192020. december 18., péntek

662.276/OJ 662.276/OJ



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

20 20

662.276/OJ 662.276/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2020. december 14., hétfő

 

17:00–22:30

 

 

2020. december 15., kedd

 

08:45–13:00

 

15:00–18:00

 

21 21Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

662.276/OJ 662.276/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :45'

A Költségvetési Bizottság elnöke :6'

„Költségvetési” előadók (2 x 3') :6'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (8 x 1') :8'

Bizottság (az eljárási szabályzat 228. cikkének (8) bekezdése) (3 x 2') :6'

Szerző (bizottság) :5'

Előadók (az eljárási szabályzat 160. cikke) (5 x 4') :20'

Képviselők :120' 30

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

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadói (3 x 1') :3'

Szerző (bizottság) :5'

Képviselők :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30,
NI : 6' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Szerzők (bizottságok) :10'

Képviselők :74' 30

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4'



2020. december 16., szerda

 

08:45–11:50

 

15:00–18:00

 

 

2020. december 17., csütörtök

 

08:45–13:00

 

 

2020. december 18., péntek

 

08:45–11:15

 

22 22Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

662.276/OJ 662.276/OJ

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Tanács (válaszokkal együtt) :5'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (5 x 6') :30'

A vélemény előadója :1'

Képviselők :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 4' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Képviselők :74' 30

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4'

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (2 x 6') :12'

Szerző (bizottság) :5'

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

:1'

Képviselők :120' 30

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

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 4' 30



Határidők

 
 

2020. december 14., hétfő

 

23 23Határidők

662.276/OJ 662.276/OJ

181 À • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

- Módosítástervezetek az általános költségvetéshez –
képviselőcsoportok, bizottságok, legalább 36 képviselő

december 15., kedd, 10:00

- A bizottságban elutasított módosítások ismételt előterjesztése december 16., szerda, 10:00

- Külön szavazásra, részenkénti szavazásra és név szerinti szavazásra
irányuló kérelmek a költségvetési tervezetre vonatkozó módosítások
kapcsán

december 16., szerda, 16:00

44 À • A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés

- Állásfoglalási indítványok december 9., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

54 À • A vasút európai éve (2021)  - Jelentés: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

66 À • Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia  - Jelentés: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

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

december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

24 À • A Dublin III. rendelet végrehajtása  - Jelentés: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Módosítások december 11., péntek, 12:00

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

december 14., hétfő, 12:00

13 À • A visszatérési irányelv végrehajtása  - Jelentés: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- Módosítások december 11., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 14., hétfő, 12:00

20 À • A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa  - Jelentés: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0233/2020)

- Módosítások december 11., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 14., hétfő, 12:00

41 À • Fenntartható vállalatirányítás  - Jelentés: Pascal Durand (A9-0240/2020)

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

december 11., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 14., hétfő, 19:00



2020. december 15., kedd

 

24 24Határidők
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42 À • Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége  - Ajánlás második olvasatra: Christophe Hansen
(A9-0241/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

18 À • Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása - Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000077/2020 -
B9-0501/20)  (O-000078/2020 - B9-0502/20)

- Állásfoglalási indítványok december 9., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

17 À • Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti
rendelkezések  - Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

53 À • A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU  - Jelentés: Andrey Novakov,
Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

160 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

161 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

162 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

163 À • Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek
és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek  - Jelentés:

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

59 À • Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről  - Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000068/2020 - B9-0027/20)  (O-000069/2020 -
B9-0028/20)

- Állásfoglalási indítványok december 9., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00



2020. december 16., szerda

 

 

2020. december 17., csütörtök
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180 À • MFF, jogállamisági feltételek és saját források

- Állásfoglalási indítványok december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 15., kedd, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 15., kedd, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 19:00

166 6 • Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről
és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról, többek között az új
saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről  - Jelentés: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

- (adott esetben) Módosítások december 15., kedd, 12:00

- (adott esetben) Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 19:00

196 À • Rendelet az Unió költségvetésének a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált
hiányosságok esetén való védelméről   - Ajánlás második olvasatra: Eider Gardiazabal Rubial, Petri
Sarvamaa (A9-0262/2020)

- Módosítások; elutasítás december 15., kedd, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 19:00

94 À • A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok december 11., péntek, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

67 À • A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről - A Tanács és a Bizottság
nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok december 9., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

96 À • Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia - Szóbeli választ igénylő
kérdés (O-000075/2020 - B9-0029/20)

- Állásfoglalási indítványok december 11., péntek, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 14., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 14., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

188 À • Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága  - Ajánlás második olvasatra:
Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

- Módosítások; elutasítás december 15., kedd, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 19:00
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662.276/OJ 662.276/OJ

48 À • A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai  - Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- Módosítások december 11., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 14., hétfő, 12:00

99 À • Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights
(EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) december 14., hétfő, 20:00

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

december 16., szerda, 13:00

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

december 16., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 16., szerda, 19:00

98 À • Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) december 14., hétfő, 20:00

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

december 16., szerda, 13:00

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

december 16., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 16., szerda, 19:00

97 À • Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

- Állásfoglalási indítványok december 14., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 16., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 16., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 16., szerda, 19:00

45 À • A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok
szabályai és általános elvei  - Jelentés: József Szájer (A9-0187/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

76 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított
MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

77 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított
MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034,
MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával
módosított kukorica

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

78 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított
MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

79 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított
MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00
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27 27Határidők

662.276/OJ 662.276/OJ

80 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított
MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

37 À • Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése  - Jelentés: Željana
Zovko (A9-0201/2020)

- Módosítások; elutasítás december 9., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 11., péntek, 12:00

89 À • Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása
érdekében  - Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

- Módosítások december 14., hétfő, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 15., kedd, 12:00

197 À • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése  - Jelentés: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0267/2020)

- Módosítások december 16., szerda, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 16., szerda, 19:00

197 À • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése  - Jelentés: Pierre Larrouturou,
Olivier Chastel (A9-0267/2020)

- Módosítások december 16., szerda, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 16., szerda, 19:00

160 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

161 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

162 À • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága  - Jelentés: Johan Danielsson

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00

163 À • Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek
és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek  - Jelentés:

- Módosítások december 17., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek december 17., csütörtök, 19:00
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	17:00–22:30     Viták
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	18:30–19:45     Szavazás

	2020. december 15., kedd
	08:45–08:50     Eredmények bejelentése
	08:45–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	Közös vita - Vízügyi jogszabályok 

	11:00–12:15     Első szavazás
	14:45–14:50     Eredmények bejelentése
	15:00–18:00     Viták
	20:00–21:15     Második szavazás

	2020. december 16., szerda
	08:30–08:35     Eredmények bejelentése
	08:30–08:35     Ludwig van Beethoven születésének 250.évfordulójára rendezett ünnepség
	08:45–11:50     Viták
	Közös vita - Az Európai Tanács következtetései, MFF, jogállamisági feltételek, saját források 

	12:00–12:30     A Szaharov-díj átadása
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	20:00–21:15     Második szavazás
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	08:45–08:50     Eredmények bejelentése
	08:45–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

	09:45–11:00     Első szavazás
	13:00–13:05     Eredmények bejelentése
	13:45–15:00     Második szavazás
	16:30–16:35     Eredmények bejelentése

	2020. december 18., péntek
	08:45–11:15     Viták
	09:30–10:45     Első szavazás
	13:00–13:05     Eredmények bejelentése
	13:30–14:45     Második szavazás
	17:00–17:05     Eredmények bejelentése

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
	2020. december 14., hétfő
	17:00–22:30

	2020. december 15., kedd
	08:45–13:00
	15:00–18:00

	2020. december 16., szerda
	08:45–11:50
	15:00–18:00

	2020. december 17., csütörtök
	08:45–13:00

	2020. december 18., péntek
	08:45–11:15
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