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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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15:00–15:05

 

15:15–18:00     Viták

 
Közös vita - Az Európai Tanács ülésének előkészítése és ajánlások a Nagy-Britannia

és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó

tárgyalások tekintetében

 
Közös vita vége
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15:00–15:05 Az ülésszak folytatása és ügyrend

15:15–18:00 Viták

16:30–17:45 Első szavazás

19:00–21:00 Viták

20:15–20:20 Eredmények bejelentése

20:30–21:45 Második szavazás

51 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

90 À • Rasszizmus elleni tüntetések George Floyd halálát követően

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2685(RSP)]

13 • Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2656(RSP)]

17 À • Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új
partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz

Jelentés: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új
partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz az Európai Parlament által megfogalmazott
ajánlásokról

[2020/2023(INI)]

Külügyi Bizottság

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság



16:30–17:45     Első szavazás
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56 • Mentelmi jelentések

18 - Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Jelentés a Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2019/2154(IMM)]

Jogi Bizottság

15 - Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Jelentés a Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2019/2149(IMM)]

Jogi Bizottság

93 • Eljárási indítvány – az eljárási szabályzat 200. cikkének (4) bekezdése

96 • *** DELI (TRAN A9-0085/2020) – Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás
megkötése

57 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

107 À • Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti
halasztása

Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

108 À • A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes
támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása)

Jelentés: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

109 À • Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó
határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel

Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

59 • Szavazás a módosításokról

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében

7 À - A 2020 utáni uniós fogyatékosságügyi stratégia

Módosítások állásfoglalási indítványokhoz

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Vita: 17/12/2019)



19:00–21:00     Viták

 

20:15–20:20     Eredmények bejelentése

 

20:30–21:45     Második szavazás
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10 À • Konferencia Európa jövőjéről

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2657(RSP)]

2 • Az európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a Covid-járvány
utáni világban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2663(RSP)]

4 À • Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2649(RSP)]

116 • Egyetlen szavazások

21 ««« - Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

Ajánlás: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Ajánlás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Halászati Bizottság

22 - Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) (állásfoglalás)

Jelentés: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti
halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2019/0078M(NLE)]

Halászati Bizottság

23 ««« - Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi
megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

Ajánlás: João Ferreira (A9-0012/2020)

Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi
megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló tervezetről

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Halászati Bizottság
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25 - Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi
megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) (állásfoglalás)

Jelentés: João Ferreira (A9-0013/2020)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalással az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között
létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[2019/0090M(NLE)]

Halászati Bizottság

20 ««« - A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati
partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv

Ajánlás: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Ajánlás a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati
partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Halászati Bizottság

34 ««« - EU–Svájc megállapodás a Svájc által a fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-
engedmények módosításáról (az 1994. évi GATT XXVIII. cikke)

Ajánlás: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában, az 1994. évi GATT
XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalások keretében létrejött, a Svájc által a fűszerezéssel előkészített hús
tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő
megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

8 - A myalgiás encephalomyelitisre irányuló orvosbiológiai kutatás finanszírozására irányuló kérelem

Állásfoglalási indítvány

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Az eljárási szabályzat 227. cikke

32 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság
kezdeményezésére

Jelentés: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság
kezdeményezésére)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Költségvetési Bizottság

31 - Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Portugáliának, Spanyolországnak,
Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából

Jelentés: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és
Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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36 - 3/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2019. évi pénzügyi év többletének bevitele

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Jelentés a 2020. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2019.
évi pénzügyi év többletének bevitele a költségvetésbe kapcsán kialakított tanácsi álláspontról

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Költségvetési Bizottság

35 - 4/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet: a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak
és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételéről szóló javaslat

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Jelentés a 2020. évi általános költségvetéshez fűzött 4/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről,
amely a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az
Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Költségvetési Bizottság

26 ««« - A közös légtér létrehozásáról szóló EU–Moldova megállapodás megkötése

Ajánlás: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, és a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról
szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

41 ««« - A közös légtér létrehozásáról létrejött EU–Moldova megállapodás módosítása (Horvátország
csatlakozása)

Ajánlás: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának
figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről
szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

24 ««« - Az EU–Marokkó euromediterrán légiközlekedési megállapodás módosítása (Bulgária és Románia
csatlakozása)

Ajánlás: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között
létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós
csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

43 ««« - Az EU–Jordánia euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése

Ajánlás: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

(Szavazás: 15/11/2011)
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14 ««« - A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Kína megállapodás megkötése

Ajánlás: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a polgári légi közlekedés biztonságáról
létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

30 ««« - A közös légtér létrehozásáról szóló EU–Grúzia megállapodás megkötése

Ajánlás: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai
légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

(Szavazás: 15/11/2011)

48 ««« - Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése

Ajánlás: Andor Deli (A9-0085/2020)

Ajánlás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Ha az eljárási indítványt elutasítják

94 • Szavazás a módosításokról

60 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – Konferencia Európa jövőjéről

86 À - Az Európai Unió összes demokratikus folyamatába való külföldi beavatkozásssal, többek között a
dezinformációval foglalkozó különbizottság létrehozása, hatáskörei, létszáma és megbízatási ideje

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 207. cikke alapján

85 À - A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozása, hatáskörei,
létszáma és megbízatási ideje

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 207. cikke alapján

42 À«««I - Az 575/2013/EU és az (EU) 2019/876 rendelet módosítása a Covid19-világjárványra adott
válaszintézkedésekre tekintettel

Jelentés: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság
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