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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Határidők    ´ = Határidők kérés esetén    6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

1. Harmadik olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««III)
Közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a Parlament összes képviselőjének
többségét írják elő.

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges; a Tanács
álláspontjának jóváhagyásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
Módosítások elfogadásához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges.
Határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a leadott szavazatok többségét írják elő.

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
Állásfoglalási indítvány vagy határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.
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17:00–22:30 Viták

73 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

34 À • Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások

Jelentés: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Jelentés az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
végrehajtásáról

[2019/2207(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

56 • A Számvevőszék 2019. évi éves jelentésének ismertetése

[2020/2866(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke jelenlétében

21 À • Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

Jelentés: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Jelentés az egységes piac megerősítéséséről: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

[2020/2020(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

14 À • A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége

Jelentés: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Jelentés a kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai örökségéről

[2019/2194(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

67 À«««I • Technikai támogatási eszköz

Jelentés: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Jelentés a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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69 À • Az állomány maximális fenntartható hozamot meghaladó mértékű helyreállítását
elősegítő intézkedések

Jelentés: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Jelentés a „Több hal a tengerekben?” című dokumentumról - Az állomány maximális
fenntartható hozamot meghaladó mértékű helyreállítását elősegítő intézkedések, beleértve
a halállomány-helyreállítási területeket és a védett tengeri területeket is

[2019/2162(INI)]

Halászati Bizottság

16 À«««I • A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra
ruházott jogok gyakorlása

Jelentés: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az
Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
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13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

74 • A Covid19-oltásokra vonatkozó uniós globális stratégia

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2500(RSP)]

54 À • A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások
felülvizsgálata

Jelentés: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások
felülvizsgálatáról

[2019/2192(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

77 • A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Egyetlen szavazás

55 ««« - Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló
együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának
kiterjesztése

Ajánlás: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Jelentés az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló
együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) alkalmazási körének kiterjesztésére és a
Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló
tanácsi határozattervezetről

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

84 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról



 

15:00–20:00     Viták

4 42021. január 19., kedd

663.448/OJ 663.448/OJ

52 À«««I - Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő
referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése

Jelentés: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége,
valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

67 À«««I - Technikai támogatási eszköz

Jelentés: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

16 À«««I - A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok
gyakorlása

Jelentés: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

92 • Szavazás a módosításokról

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási
eljárások

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai
öröksége

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és
alkalmazását érintő kérdések

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése –
2017, 2018 és 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó
iránymutatások felülvizsgálata

117 À • Alekszej Navalnij letartóztatása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2513(RSP)]

64 • Az EU Latin-Amerikában és a Karib-térségben folytatott külső tevékenységének
fokozása a legutóbbi EU–Latin-Amerika miniszteri konferenciát követően

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2915(RSP)]



Közös vita - Közös kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke) és emberi

jogok

 
Közös vita vége

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás

5 52021. január 19., kedd

663.448/OJ 663.448/OJ

20 À • A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A9-0266/2020)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés

[2020/2206(INI)]

Külügyi Bizottság

19 À • A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves
jelentés

[2020/2207(INI)]

Külügyi Bizottság

13 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról – 2019. évi éves jelentés

[2020/2208(INI)]

Külügyi Bizottság

82 À • A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2508(RSP)]

68 À • Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Jelentés az összekapcsoltságról és az EU és Ázsia közötti kapcsolatokról

[2020/2115(INI)]

Külügyi Bizottság

93 • Szavazás a módosításokról

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi
éves jelentés

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi
éves jelentés



6 62021. január 19., kedd

663.448/OJ 663.448/OJ

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés



2021. január 20., szerda

 

 

08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–10:30     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

10:30–13:00     Viták

 

13:00–14:15     Első szavazás

7 72021. január 20., szerda

663.448/OJ 663.448/OJ

08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–10:30 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

10:30–13:00 Viták

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–19:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

76 • Az Egyesült Államok új elnökének beiktatása és az aktuális politikai helyzet

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2502(RSP)]

59 • A portugál elnökség tevékenységi programjának bemutatása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2928(RSP)]

85 • Zárószavazások

34 À - Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások

Jelentés: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

21 À - Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

Jelentés: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

14 À - A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége

Jelentés: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság



 

15:00–19:00     Viták

8 82021. január 20., szerda

663.448/OJ 663.448/OJ

29 À - Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések

Jelentés: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Jelentés a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai
felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a
büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül

[2020/2013(INI)]

Jogi Bizottság

54 À - A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata

Jelentés: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

47 À - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019

Jelentés: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Jelentés az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről – 2017, 2018 és 2019

[2019/2132(INI)]

Jogi Bizottság

20 À - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Külügyi Bizottság

19 À - A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Külügyi Bizottság

13 À - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája –
2019. évi éves jelentés

Jelentés: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Külügyi Bizottság

90 • Szavazás a módosításokról

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

66 • Szociális és foglalkoztatási válság a Covid19-világjárványban és az EU válasza a
gazdaságélénkítési tervben és a többéves pénzügyi keretben

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2934(RSP)]



 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás

9 92021. január 20., szerda

663.448/OJ 663.448/OJ

53 À«««I • FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Jelentés a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő
egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

26 À • A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás

Jelentés: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Jelentés a mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatásról

[2019/2187(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

28 À • A hálózatról való lekapcsolódás joga

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a hálózatról való lekapcsolódás jogáról

[2019/2181(INL)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

70 À • Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Szóbeli választ igénylő kérdések

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Tanács
Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Bizottság
Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

[2020/2863(RSP)]

75 • Az EPPO álláshelyeire szóló tanácsi kinevezések átláthatóságának hiánya

A Tanács nyilatkozata

[2021/2501(RSP)]

86 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

53 À«««I - FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

87 • Szavazás a módosításokról



10 102021. január 20., szerda

663.448/OJ 663.448/OJ

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - A mindenki számára elérhető tisztességes és
megfizethető lakhatás

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - A hálózatról való lekapcsolódás joga

107 • Állásfoglalási indítványok - Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja



2021. január 21., csütörtök

 

 

08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 
Közös vita - Nemek közötti egyenlőség

 
Közös vita vége

11 112021. január 21., csütörtök

663.448/OJ 663.448/OJ

08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–13:00 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

78 À • A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2504(RSP)]

38 À • A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója

Jelentés: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Jelentés a Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziójáról

[2020/2121(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

39 À • Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

Jelentés: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Jelentés az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiáról

[2019/2169(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

40 À • A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a digitális
gazdaságban

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Jelentés a nemek közötti digitális szakadék megszüntetéséről: a nők részvétele a
digitális gazdaságban

[2019/2168(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

09:45–11:00     Első szavazás

12 122021. január 21., csütörtök

663.448/OJ 663.448/OJ

81 À • A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más
lelkiismereti foglyok ügye

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó
újságírók, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Zárószavazások

68 À - Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Külügyi Bizottság

91 • Szavazás a módosításokról

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - A maximális fenntartható hozamot meghaladó állomány-
helyreállítást elősegítő intézkedések

118 • Állásfoglalási indítványok - Alekszej Navalnij letartóztatása

103 • Állásfoglalási indítványok - A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak
nemi dimenziója

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

113 • Állásfoglalási indítványok - A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

114 • Állásfoglalási indítványok - A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más
lelkiismereti foglyok ügye

115 • Állásfoglalási indítványok - A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó
újságírók, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás

13 132021. január 21., csütörtök

663.448/OJ 663.448/OJ

89 • Zárószavazások

69 À - Az állomány maximális fenntartható hozamot meghaladó mértékű helyreállítását elősegítő
intézkedések

Jelentés: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Halászati Bizottság

117 À - Alekszej Navalnij letartóztatása

Állásfoglalási indítványok

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021,
B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás

Jelentés: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[2019/2187(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

28 À - A hálózatról való lekapcsolódás joga

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

[2019/2181(INL)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

70 À - Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Állásfoglalási indítványok

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021,
B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója

Jelentés: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

14 142021. január 21., csütörtök

663.448/OJ 663.448/OJ

39 À - Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

Jelentés: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

40 À - A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a digitális gazdaságban

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

81 À - A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

Állásfoglalási indítványok

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más lelkiismereti foglyok ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó újságírók, Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

15 15

663.448/OJ 663.448/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2021. január 18., hétfő

 

17:00–22:30

 

 

2021. január 19., kedd

 

08:30–13:00

 

15:00–20:00

 

 

2021. január 20., szerda

 

08:30–10:30

 

16 16Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

663.448/OJ 663.448/OJ

A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

Előadók (8 x 6') :48'

A vélemény előadói (3 x 1') :3'

Képviselők :135'

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

Tanács (válaszokkal együtt) :20'

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadók :6'

Képviselők :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :40'

Bizottság (válaszokkal együtt) :5'

Előadók (4 x 6') :24'

A vélemény előadója (3 x 1') :3'

Képviselők :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :74' 30

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



10:30–13:00

 

15:00–19:00

 

 

2021. január 21., csütörtök

 

08:30–13:00

 

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

663.448/OJ 663.448/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Képviselők :89' 30

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

Tanács (válaszokkal együtt) :25'

Bizottság (válaszokkal együtt) :30'

Előadók (3 x 6') :18'

Szerző (bizottság) :5'

Képviselők :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 5' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

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', The Left : 8', NI : 6'



Határidők

 
 

2021. január 18., hétfő

 

 

2021. január 19., kedd

 

18 18Határidők

663.448/OJ 663.448/OJ

34 À • Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások  - Jelentés: Javier Zarzalejos
(A9-0248/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

21 À • Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője  - Jelentés: Morten Løkkegaard
(A9-0250/2020)

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

január 14., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 18., hétfő, 12:00

14 À • A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége  - Jelentés: Dace Melbārde
(A9-0210/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

67 À • Technikai támogatási eszköz  - Jelentés: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

- Módosítások; elutasítás január 14., csütörtök, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

69 À • Az állomány maximális fenntartható hozamot meghaladó mértékű helyreállítását elősegítő intézkedések  -
Jelentés: Caroline Roose (A9-0264/2020)

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

január 19., kedd, 10:00

- Alternatív közös állásfoglalási indítványok január 20., szerda, 10:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 16:00

16 À • A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok
gyakorlása  - Jelentés: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Módosítások; elutasítás január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

54 À • A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata  - Jelentés:
Jens Gieseke (A9-0251/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

52 À • Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő
referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése  - Jelentés: Caroline Nagtegaal
(A9-0227/2020)

- Módosítások; elutasítás január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00



 

2021. január 20., szerda

 

19 19Határidők

663.448/OJ 663.448/OJ

117 À • Alekszej Navalnij letartóztatása - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nyilatkozata

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

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 20., szerda, 13:00

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

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 19:00

20 À • A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés  - Jelentés: David McAllister
(A9-0266/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

19 À • A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés  - Jelentés: Sven Mikser
(A9-0265/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

13 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája –
2019. évi éves jelentés  - Jelentés: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

82 À • A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok január 18., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 19., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 19., kedd, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 16:00

68 À • Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok  - Jelentés: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

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

január 14., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 18., hétfő, 12:00

29 À • Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések  - Jelentés: Gilles
Lebreton (A9-0001/2021)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

47 À • Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019  - Jelentés: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

53 À • FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések  - Jelentés: Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0174/2020)

- Módosítások; elutasítás január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00



 

2021. január 21., csütörtök
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663.448/OJ 663.448/OJ

26 À • A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás  - Jelentés: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

28 À • A hálózatról való lekapcsolódás joga  - Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Módosítások január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

70 À • Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja - Szóbeli választ igénylő kérdések (O-000081/2020 -
B9-0001/21)  (O-000082/2020 - B9-0002/21)

- Állásfoglalási indítványok január 15., péntek, 12:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 18., hétfő, 12:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 18., hétfő, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 18., hétfő, 19:00

78 À • A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok január 18., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

január 19., kedd, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz január 19., kedd, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 16:00

38 À • A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója  - Jelentés: Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

39 À • Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia  - Jelentés: Maria Noichl (A9-0234/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Alternatív közös állásfoglalási indítványok január 14., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

40 À • A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a digitális gazdaságban  - Jelentés:
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

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

január 13., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 15., péntek, 12:00

81 À • A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) január 18., hétfő, 20:00

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

január 20., szerda, 13:00

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

január 20., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 19:00



21 21Határidők

663.448/OJ 663.448/OJ

80 À • A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más lelkiismereti foglyok ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) január 18., hétfő, 20:00

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

január 20., szerda, 13:00

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

január 20., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 19:00

79 À • A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó újságírók, Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) január 18., hétfő, 20:00

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

január 20., szerda, 13:00

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

január 20., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek január 20., szerda, 19:00


	2021. január 18., hétfő
	17:00–22:30     Viták

	2021. január 19., kedd
	08:30–13:00     Viták
	13:00–14:15     Első szavazás
	15:00–20:00     Viták
	Közös vita - Közös kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke) és emberi jogok

	19:00–19:05     Eredmények bejelentése
	20:00–21:15     Második szavazás

	2021. január 20., szerda
	08:30–08:35     Eredmények bejelentése
	08:30–10:30     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	10:30–13:00     Viták
	13:00–14:15     Első szavazás
	15:00–19:00     Viták
	19:00–19:05     Eredmények bejelentése
	20:00–21:15     Második szavazás

	2021. január 21., csütörtök
	08:30–08:35     Eredmények bejelentése
	08:30–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	Közös vita - Nemek közötti egyenlőség
	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

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
	2021. január 18., hétfő
	17:00–22:30

	2021. január 19., kedd
	08:30–13:00
	15:00–20:00

	2021. január 20., szerda
	08:30–10:30
	10:30–13:00
	15:00–19:00

	2021. január 21., csütörtök
	08:30–13:00
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