
13/02/20 647.408/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2019 2024

Ülésdokumentum

NAPIREND

2020. február 13., csütörtök



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

47 • „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki
területek kulcsfontosságú szerepe

Szóbeli választ igénylő kérdés

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek alapvető szerepe

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guineai Köztársaság, különösen a titltakozók elleni erőszak

közös állásfoglalás B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020,
B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Gyermekmunka a madagaszkári bányákban

B9-0101/2020, közös állásfoglalás B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020,
B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere

Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

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

Állásfoglalási indítvány

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00–16:00     
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65 • Közúti közlekedésbiztonság

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2563(RSP)]
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