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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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09:00–10:00     Első szavazás – Szavazás a módosításokról
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09:00–10:00 Első szavazás – Szavazás a módosításokról

12:30–12:35 Eredmények bejelentése

12:30–13:30 Második szavazás

16:00–16:05 Eredmények bejelentése

16:00–17:00 (Esetleg) Harmadik szavazás

19:30–19:35 (Esetleg) Eredmények bejelentése

19:30–20:30 (Esetleg) Negyedik szavazás

22:30–22:35 (Esetleg) Eredmények bejelentése

23:00–23:05 Az ülés berekesztése

9 À - 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő migrációs
nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán – Támogatás
Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Költségvetési Bizottság

10 À - 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok
számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-
járványra való reagálás érdekében

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Költségvetési Bizottság

6 À - A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések;
a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése
– 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Költségvetési Bizottság

7 À - A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések;
a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése
– 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Költségvetési Bizottság



 

12:30–12:35

 

12:30–13:30     Második szavazás
 

Zárószavazások
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8 À - A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi
segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-
járvány kapcsán

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Költségvetési Bizottság

11 À«««I - Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő
felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

12 À«««I - A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

13 À«««I - A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére
irányuló egyedi intézkedések

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Halászati Bizottság

14 À«««I - Orvostechnikai eszközök

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

30 • Eredmények bejelentése

9 À • 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a
megnövekvő migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-
járvány megjelenése nyomán – Támogatás Albániának a földrengés utáni
újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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10 À • 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás
nyújtása a tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi
mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való
reagálás érdekében

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Költségvetési Bizottság

6 À • A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és
biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali
intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Költségvetési Bizottság

7 À • A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és
biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali
intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Költségvetési Bizottság

8 À • A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára
nyújtandó sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi
mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Költségvetési Bizottság

11 À«««I • Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott
válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító
egyedi intézkedések

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

12 À«««I • A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



 

16:00–16:05

 

16:00–17:00     (Esetleg) Harmadik szavazás

 

19:30–19:35

 

19:30–20:30     (Esetleg) Negyedik szavazás
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13 À«««I • A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt
hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Halászati Bizottság

14 À«««I • Orvostechnikai eszközök

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

17 À • Állásfoglalási indítvány – Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében

31 • Eredmények bejelentése

18 À • (Esetleg) Szavazás a módosításokról – Állásfoglalási indítványok – Összehangolt
uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében
VAGY
(Esetleg) Zárószavazás – Állásfoglalási indítványok – Összehangolt uniós fellépés a
COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében

32 • (Esetleg) Eredmények bejelentése

24 À • (Esetleg) Szavazás a módosításokról – Állásfoglalási indítványok – Összehangolt
uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében
VAGY
(Esetleg) Zárószavazás – Állásfoglalási indítványok – Összehangolt uniós fellépés a
COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében



22:30–22:35

 

23:00–23:05     Az ülés berekesztése

5 52020. április 17., péntek

650.788/OJ 650.788/OJ

33 • (Esetleg) Eredmények bejelentése
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