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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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08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:45–13:00     Viták

 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 144. cikke)
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08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:45–13:00 Viták

09:30–10:45 Első szavazás

12:30–12:35 Eredmények bejelentése

13:00–14:15 Második szavazás

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

92 • A pénzmosás elleni küzdelem a FinCEN-aktákat követően

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2812(RSP)]

63 • A Covid19-járvány hatása a tartós ápolási-gondozási létesítményekre

A Bizottság nyilatkozata

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, Dawitt Isaak ügye

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok
helyzete

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30–10:45     Első szavazás

 

12:30–12:35     Eredmények bejelentése

 

13:00–14:15     Második szavazás
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103 • Szavazás a módosításokról

120 • Állásfoglalási indítványok – Eritrea, Dawitt Isaak ügye

121 • Állásfoglalási indítványok – A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény

122 • Állásfoglalási indítványok – A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok
helyzete

123 • Állásfoglalási indítványok – Az ifjúsági garancia megerősítése

124 • Zárószavazások

96 À - Eritrea, Dawitt Isaak ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - A „külföldi ügynökökről” szóló nicaraguai törvény

Állásfoglalási indítványok

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - A szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartózkodó etióp migránsok helyzete

Állásfoglalási indítványok

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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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

60 À - A jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Bulgáriában

Állásfoglalási indítványok

B9-0309/2020

[2020/2793(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)

[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)

[2020/2036(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

88 À - Az ifjúsági garancia megerősítése

Állásfoglalási indítványok

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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