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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

18:30–19:45 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

181 À • Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

44 À • A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai
polgári kezdeményezés

[2020/2846(RSP)]

Az eljárási szabályzat 222. cikkének (8) bekezdése

54 À«««I • A vasút európai éve (2021)

Jelentés: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Jelentés a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

66 À • Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia

Jelentés: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Jelentés az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról

[2020/2131(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

65 • Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli
hatásai

Szóbeli választ igénylő kérdés

Bernd Lange (O-000060/2020 - B9-0026/20)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Bizottság
Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai

[2020/2586(RSP)]
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24 À • A Dublin III. rendelet végrehajtása

Jelentés: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról

[2019/2206(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

13 À • A visszatérési irányelv végrehajtása

Jelentés: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról

[2019/2208(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

20 À • A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa

Jelentés: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról

[2020/2084(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

41 À • Fenntartható vállalatirányítás

Jelentés: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Jelentés a fenntartható vállalatirányításról

[2020/2137(INI)]

Jogi Bizottság

91 • Megjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak
meg.

109 • Titkos szavazás

43 - Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése

Jelentés: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

Jelentés Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezéséről

[12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

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

82 «««I - A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében

Jelentés:

[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

110 • Egyetlen szavazások
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49 «««I - Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen
alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapítása

Jelentés: João Ferreira (A9-0231/2020)

Jelentés az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó
területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról,
valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)]

Halászati Bizottság

57 ««« - A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Japán-megállapodás megkötése

Ajánlás: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás
megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

[09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

85 ««« - Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása

Ajánlás: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020.
november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám
Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozattervezetről

[11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)]

Halászati Bizottság

86 ««« - Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási
jegyzőkönyv meghosszabbítása

Ajánlás: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi
megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-
szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)]

Halászati Bizottság
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