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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

09:15–10:30 Első szavazás

09:15–11:30 Viták

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

135 • Eredmények bejelentése

126 • Első szavazás

108 • Szavazás a módosításokról

109 • Az állásfoglalási indítványokhoz benyújtott módosítások – Humanitárius helyzet Venezuelában és a
migrációs és menekültválság

82 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését
szolgáló, átfogó uniós szakpolitika – A Bizottság cselekvési terve és egyéb új fejlemények

Állásfoglalási indítványok
[2020/2686(RSP)]

42 • A 2019. évi emberi jogi éves jelentés

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilitás és biztonság a Földközi-tenger partvidékén és Törökország negatív
szerepe

[2020/2706(RSP)]

94 • A belarusz helyzet

[2020/2707(RSP)]
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14:30–15:45

 

14:30–16:30     Viták
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128 • Eredmények bejelentése

129 • Második szavazás

65 • Szavazás a módosításokról

28 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

(Szavazás: 19/06/2020)

102 À • A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Jelentés: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

103 À • 5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában,
Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás
folytatása a szíriai válság kezelése érdekében

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Költségvetési Bizottság

100 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi
stratégiája

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2691(RSP)]

96 À • A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

[2020/2531(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

47 • A romaintegrációs folyamat fellendítése a következő évtizedben Európában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2692(RSP)]
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106 • A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok
esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi
tárgyalások állása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2709(RSP)]

130 • Eredmények bejelentése

131 • Harmadik szavazás

72 • Zárószavazások

24 À« - Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvek módosítása az átültetési határidő és az alkalmazás
kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Jelentés az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az alkalmazás
kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

26 À - Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: David Cormand (A9-0081/2020)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés

[2019/2126(INI)]

Költségvetési Bizottság

9 À - Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről – 2018. évi éves jelentés

[2019/2127(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

8 À - Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés

[2019/2128(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

97 À - Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020,
B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Vita: 18/12/2019)
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81 • Szavazás a módosításokról

78 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: Hatóanyagok, többek között
a flumioxazin

[2020/2671(RSP)]

80 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló
rendelet felülvizsgálata

Állásfoglalási indítványok
[2020/2549(RSP)]
(Vita: 10/02/2020)

101 À • Az EU és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni
küzdelem érdekében történő cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése

Jelentés: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

116 • Módosítások állásfoglalási indítványokhoz – A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia
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