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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

 

09:15–13:00     Viták

 

10:30–11:45     Első szavazás
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:15–13:00 Viták

10:30–11:45 Első szavazás

14:15–14:20 Eredmények bejelentése

15:00–17:00 Viták

17:15–18:30 Második szavazás

91 • Az Örményország és Azerbajdzsán közötti, a hegyi-karabahi konfliktussal
kapcsolatos összetűzések kiújulása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2809(RSP)]

90 • Az EU diplomáciai  képviselete Venezuelában, tekintettel a lehetséges választásokra

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2810(RSP)]

89 • Az iráni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2811(RSP)]

125 - Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke új feladatköreinek jóváhagyása

[2020/2203(INS)]

75 -  Mairead McGuinness az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Zárószavazások

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

Jelentés: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



 

14:15–14:20     Eredmények bejelentése

 

15:00–17:00     Viták

 
Közös vita - Pénzügyi szolgáltatások

 
Közös vita vége
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18 À - A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés

Jelentés: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról – 2018. évi éves jelentés

[2019/2197(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

129 • Szavazás a módosításokról

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Európai klímarendelet

50 • Az európai felügyeleti hatóságok szerepe a Wirecard-botrányban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitális pénzügyi szolgáltatások: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő
kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások,
intézmények és piacok területén

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a
kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti
kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén

[2020/2034(INL)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

48 À • A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való
hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci
részvételének növelése

Jelentés: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Jelentés a tőkepiaci unió további fejlesztéséről: a tőkepiaci finanszírozáshoz való
hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci
részvételének növelése

[2020/2036(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság



17:15–18:30     Második szavazás
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106 • Zárószavazások

44 À«««I - Európai klímarendelet

Jelentés: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

97 À«««I - Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége
és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége

Jelentés: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott
szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

83 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja
alapján: A titán-dioxid (E 171) specifikációi

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja
alapján: Az egyes, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben előforduló akrilamid
felső határértékei

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Az európai erdészeti stratégia – a további lépések

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

102 • Szavazás a módosításokról

114 • (TRAN) – Csatorna-alagúttal kapcsolatos vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok
végrehajtása

115 • (TRAN) – Határozat Franciaországnak a Csatorna-alagúttal kapcsolatos nemzetközi szerződés
megkötésére való felhatalmazásáról

117 • Állásfoglalási indítványok – A jogállamiság és az alapvető jogok Bulgáriában

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitális pénzügyi szolgáltatások: a kriptoeszközök miatt
újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások,
intézmények és piacok területén

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci
finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci
részvételének növelése
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