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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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09:00–10:15     Első szavazás
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09:00–10:15 Első szavazás

09:15–11:00 Vita

13:30–13:35 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

17:30–17:35 Eredmények bejelentése

17:45–19:00 Harmadik szavazás

21:30–21:35 Eredmények bejelentése

77 • Zárószavazás

103 À • Az állatok Unión belüli és azon kívüli szállítása közbeni védelmével kapcsolatos
uniós jog alkalmazása során előforduló állítólagos jogsértések és hivatali
visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre,
létszáma és megbízatási ideje

[2020/2690(RSO)]

Határozatra irányuló javaslat az eljárási szabályzat 208. cikke alapján

75 • Szavazás a módosításokról

16 À« - Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti
halasztása

Jelentés:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

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

50 À«««I - 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)

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

Jelentés: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Alkotmányügyi Bizottság

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

119 • Módosítások első csomagja állásfoglalási indítványokhoz – Rasszizmus elleni
tüntetések George Floyd halálát követően



09:15–11:00     Vita

 

13:30–13:35     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás

 

17:30–17:35     Eredmények bejelentése

 

17:45–19:00     Harmadik szavazás
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102 • Nagyarányú földszerzés és erdőirtás Amazóniában

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2689(RSP)]

113 • Szavazás a módosításokról

124 • Módosítások második csomagja állásfoglalási indítványokhoz – Rasszizmus elleni tüntetések George
Floyd halálát követően

125 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A Kínai Népköztársaság Hongkongra vonatkozó
nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas szintű
autonómiáját

126 • 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)
[2019/2209(INI)]
Külügyi Bizottság

110 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz –  A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19
kitörését követően

111 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások
európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben

80 • Zárószavazások

89 À - A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges
összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása

Állásfoglalási indítványok

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Vita: 15/01/2020)

44 À - 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
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33 À - A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Jelentés a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz –
Bizottság

[2019/2213(BUD)]

Költségvetési Bizottság

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)

[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)

[2019/2210(INI)]

Külügyi Bizottság

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

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020,
B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti
halasztása

Jelentés:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

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

50 À«««I - 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)

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

Jelentés: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Alkotmányügyi Bizottság

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



 

21:30–21:35     Eredmények bejelentése
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90 À - Rasszizmus elleni tüntetések George Floyd halálát követően

Állásfoglalási indítványok

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020,
B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]
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