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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 Viták

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

15:00–23:00 Viták

56 • Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. február 20-i rendkívüli
ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2538(RSP)]

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

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

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

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

13 ««« - EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás

Ajánlás: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

24 À - EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)

Jelentés: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

66 À -  Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Kifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00–23:00     
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18 À - Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte

Állásfoglalási indítványok

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Vita: 18/12/2019)

45 À - Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások
szabad mozgásának biztosítása

Állásfoglalási indítványok

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

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

Jelentés: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

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

Állásfoglalási indítvány

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Szociális Európa egy digitális világban

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2020/2550(RSP)]

34 • Nemi esélyegyenlőségi stratégia

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2515(RSP)]

26 À • Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós
prioritások

Szóbeli választ igénylő kérdés

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tanács
Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésszakára
vonatkozóan

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere

Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az
1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

64 • Az EU által a pénzmosás ellen folytatott küzdelem jelenlegi állása a Luanda Leaks
tükrében

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2562(RSP)]

35 • A menekültek humanitárius helyzete az EU külső határain

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2523(RSP)]

49 • Jobb internet a gyermekek számára

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavírus: az alapvető jogok és egy összehangolt európai válasz biztosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2565(RSP)]
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