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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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10:00–10:05     Az ülésszak folytatása és ügyrend

 

10:00–11:00     Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

 

10:30–12:30     Viták
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10:00–10:05 Az ülésszak folytatása és ügyrend

10:00–11:00 Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

10:30–12:30 Viták

12:30–12:45 Sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről tartott szavazások eredményének bejelentése

17:30–18:30 Szavazás a módosításokról

20:00–20:15 A módosításokról tartott szavazások eredményének bejelentése

20:00–21:00 Zárószavazások

22:30–23:00 Zárószavazások eredményének bejelentése

1 À«««I - A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2 À«««I - A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

3 À«««I - A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

5 • Koordinált uniós válasz a COVID-19 járványra

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2610(RSP)]



12:30–12:45     Sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről tartott szavazások eredményének

bejelentése

 

17:30–18:30     Szavazás a módosításokról

 

20:00–20:15     A módosításokról tartott szavazások eredményének bejelentése

 

20:00–21:00     Zárószavazások
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1 À«««I • A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2 À«««I • A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más
gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések
(A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

3 À«««I • A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és
az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi
támogatás

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

1 À«««I - A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2 À«««I - A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság



 

22:30–23:00     Zárószavazások eredményének bejelentése
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3 À«««I - A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság
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