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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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09:00–11:50     

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

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

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

15:00–16:00 Viták

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

Szóbeli választ igénylő kérdés

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

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága

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

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások

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

[2020/2503(RSP)]

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

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

Állásfoglalási indítványok

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

[2020/2507(RSP)]

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

Állásfoglalási indítvány

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00–16:00     
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14 À - A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming
2020)

Állásfoglalási indítvány

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Az ombudsman 2018. évi tevékenysége

Jelentés: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Petíciós Bizottság

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • 3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak

Szóbeli választ igénylő kérdés

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

[2019/2964(RSP)]
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