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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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09:00–12:30 Viták

15:00–23:00 Viták

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

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2557(RSP)]

A szavazásra szerdán kerül sor.

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

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

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

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

[2018/0356M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

13 ««« • EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.
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24 À • EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

[2018/0358M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A szavazásra szerdán kerül sor.

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

Jelentés: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Jelentés az Európai Központi Bank 2018. évi éves jelentéséről

[2019/2129(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Christine Lagarde, az EKB elnöke jelenlétében

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

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2564(RSP)]

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

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2559(RSP)]

62 • Az aktuális biztonsági helyzet Szíriában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2560(RSP)]

29 • Az új átfogó EU–Afrika stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés

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

[2020/2500(RSP)]

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

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

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

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2561(RSP)]

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

Szóbeli választ igénylő kérdések

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

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

[2019/2814(RSP)]
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