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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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09:00–09:05     Eredmények bejelentése

 

09:15–11:30     Viták
 

Közös vita – A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai

főképviselőjének nyilatkozatai 
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:15–11:30 Viták

10:30–11:45 Első szavazás

14:15–14:20 Eredmények bejelentése

14:30–15:45 Második szavazás

14:30–16:30 Viták

18:15–18:20 Eredmények bejelentése

18:30–19:45 Harmadik szavazás

22:15–22:20 Eredmények bejelentése

11 • A Covid19-válság külpolitikai következményei

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2646(RSP)]

5 À • A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és
annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas szintű
autonómiáját

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2665(RSP)]

98 • Az EU válasza az esetleges izraeli annektálásra Ciszjordániában

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2687(RSP)]

9 • A Covid19-válság során tapasztalható félretájékoztatás kezelése és a
véleménynyilvánítás szabadságára gyakorolt hatás

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2635(RSP)]



Közös vita – A következő jelentések rövid ismertetése:

 

10:30–11:45     Első szavazás
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40 À • Az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a
keleti partnerségre vonatkozó ajánlása, a 2020. júniusi csúcstalálkozó
előkészítéseként

Jelentés: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti
partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként

[2019/2209(INI)]

Külügyi Bizottság

19 À • Az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a
Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlása, a 2020. évi csúcstalálkozót követően

Jelentés: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság
alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a
Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozót követően

[2019/2210(INI)]

Külügyi Bizottság

63 • Zárószavazások

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

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

[2020/2023(INI)]

Külügyi Bizottság

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

10 À - Konferencia Európa jövőjéről

Állásfoglalási indítványok

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Szavazás a módosításokról

45 À - Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



14:15–14:20     Eredmények bejelentése

 

14:30–15:45     Második szavazás

 

14:30–16:30     Viták

 

18:15–18:20     Eredmények bejelentése

 

18:30–19:45     Harmadik szavazás
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66 • Szavazás a módosításokról

121 • Bankunió – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Jelentés a Bankunióról – 2019. évi éves jelentés
[2019/2130(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

123 • A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Jelentés a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság
[2019/2213(BUD)]
Költségvetési Bizottság

6 À • A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően

Szóbeli választ igénylő kérdések

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően

[2020/2640(RSP)]

3 À • A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-
válsággal összefüggésben

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2664(RSP)]

84 • Zárószavazások

7 À • A 2020 utáni uniós fogyatékosságügyi stratégia

Állásfoglalási indítványok

[2019/2975(RSP)]
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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)

Jelentés a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekre tekintettel az 575/2013/EU
és az (EU) 2019/876 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról

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

Gazdasági és Monetáris Bizottság

45 À • Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Jelentés a versenypolitikáról – 2019. évi éves jelentés

[2019/2131(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

88 À • Az adózással foglalkozó albizottság felállítása

[2020/2681(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 206. és 212. cikke alapján

87 À • A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság létrehozása, hatáskörei,
létszáma és megbízatási ideje

[2020/2682(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 207. cikke alapján

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

[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

[2020/2684(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 207. cikke alapján

72 • Szavazás a módosításokról

128 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A Cseh Köztársaság miniszterelnöke
elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt
indított büntetőeljárás újbóli megnyitása

19 À - Az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlása, a 2020. évi
csúcstalálkozót követően

Jelentés: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Külügyi Bizottság

118 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban
és azt követően



22:15–22:20     Eredmények bejelentése
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