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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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08:45–08:50     Eredmények bejelentése

 

08:45–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
 
Közös vita - Vízügyi jogszabályok 

 
Közös vita vége
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08:45–08:50 Eredmények bejelentése

08:45–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

11:00–12:15 Első szavazás

14:45–14:50 Eredmények bejelentése

15:00–18:00 Viták

20:00–21:15 Második szavazás

42 À«««II • Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége

Ajánlás második olvasatra: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadása céljából

[06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

18 À • Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdések

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000077/2020 - B9-0501/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi (O-000078/2020 - B9-0502/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

[2020/2613(RSP)]

17 À«««I • Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó
egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az
1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében
történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU
rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 

11:00–12:15     Első szavazás
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53 À«««I • A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU

Jelentés: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság
elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás
előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos
végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

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

160 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

161 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
összeköttetés

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

162 À«««I - Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi
közlekedés biztonsága

Jelentés: Johan Danielsson

[COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

163 À«««I - Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati
engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Jelentés:

[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)]

Halászati Bizottság

190 • Arra irányuló kérelem, hogy ne az ideiglenes megállapodásról, hanem a módosításokról szavazzanak
(az eljárási szabályzat 53. cikkének (3) bekezdése)

17 À«««I - Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



 

14:45–14:50     Eredmények bejelentése

 

15:00–18:00     Viták
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111 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

54 À«««I - A vasút európai éve (2021)

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

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

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

191 • Egyetlen szavazások

83 «««I - A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra

Jelentés: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)]

Költségvetési Bizottság

84 - 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és
bevételek egyéb kiigazításai

Jelentés: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált
előrejelzéseivel, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban

[13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)]

Költségvetési Bizottság

60 • A legfrissebb fejlemények a keleti partnerség országaiban

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2883(RSP)]

93 • A mozambiki helyzet romlása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2910(RSP)]

157 • A barcelonai folyamat és a déli szomszédság 25. évfordulója

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2918(RSP)]



 

20:00–21:15     Második szavazás
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59 À • Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és
rezilienciát célzó szakképzésről

Szóbeli választ igénylő kérdések

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000068/2020 - B9-0027/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Tanács
Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak,
Anna Zalewska (O-000069/2020 - B9-0028/20)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

[2020/2767(RSP)]

102 • A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés
megszüntetése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Norbert Lins (O-000076/2020 - B9-0030/20)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése

[2020/2886(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

113 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

17 À«««I - Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések

Jelentés: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

[COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

53 À«««I - A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU

Jelentés: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

[COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

115 • Szavazás a módosításokról

130 • Fabienne Keller (LIBE A9-0245/2020) – A Dublin III. rendelet végrehajtása

131 • Tineke Strik (LIBE A9-0238/2020) – A visszatérési irányelvről szóló végrehajtási jelentés
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