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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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17:00–22:30 Viták

19:15–20:30 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

39 À • A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós
mechanizmus létrehozása

Jelentés: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Jelentés a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós
mechanizmus létrehozásáról

[2020/2072(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

71 • Jogállamisági feltételek a többéves pénzügyi keret és a Next Generation EU
keretében

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2797(RSP)]

60 À • A jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Bulgáriában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2793(RSP)]

35 • A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2021-es
pénzügyi év

[2020/2697(RSP)]

87 • A nők részvétele a vállalati vezetőtestületek döntéshozatalában, beleértve a tőzsdén
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelv jelenlegi állását

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2808(RSP)]

88 À • Az ifjúsági garancia megerősítése

Szóbeli választ igénylő kérdések

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Tanács
Az ifjúsági garancia megerősítése

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Az ifjúsági garancia megerősítése

[2020/2764(RSP)]
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86 • Megjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak
meg.

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

78 6 «««I - A Csatorna-alagúttal kapcsolatos vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok végrehajtása

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

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

79 6 «««I - Határozat Franciaországnak a Csatorna-alagúttal kapcsolatos nemzetközi szerződés megkötésére való
felhatalmazásáról

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

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

80 6 «««I - Ökológiai termelés: az alkalmazás kezdőnapja és bizonyos egyéb időpontok

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

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

105 • Egyetlen szavazások

54 «««I - Az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás
tekintetében történő módosítása

Jelentés: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Jelentés az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási
eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

55 « - Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion: a „hagyományos” rumra kivetett közvetett
adók

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Jelentés a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra
kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő
engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Regionális Fejlesztési Bizottság



3 32020. október 5., hétfő

658.540/OJ 658.540/OJ

56 « - A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Jelentés a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

57 « - Az „octroi de mer” adóra vonatkozó eltérés meghosszabbítása a francia legkülső régiókban

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Jelentés a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról szóló 940/2014/EU határozatnak
annak időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

58 - A 7/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: bevételek aktualizálása (saját források)

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 7/2020. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – a bevételek aktualizálása (saját források)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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