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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)

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)
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08:45–08:50 Eredmények bejelentése

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

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

96 À • Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés

Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr
Vondra, Petros Kokkalis (O-000075/2020 - B9-0029/20)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

[2020/2532(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

188 À«««II • Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága

Ajánlás második olvasatra: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Ajánlás második olvasatra a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel
való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása
céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

48 À • A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai

Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól

[2020/2044(INI)]

Petíciós Bizottság

99 À • Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian
Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet
aktivistáinak ügye

B9-0424/2020, B9-0425/2020, közös állásfoglalás B9-0426/2020, B9-0426/2020,
B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020

[2020/2912(RSP)]



 

09:45–11:00     Első szavazás
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98 À • Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

B9-0431/2020, közös állásfoglalás B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020,
B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À • Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

B9-0438/2020, B9-0439/2020, közös állásfoglalás B9-0440/2020, B9-0440/2020,
B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

200 • Zárószavazás

148 • Állásfoglalási indítványok – Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítvány B9-0424/2020

120 • Szavazás a módosításokról

149 • Állásfoglalási indítványok – Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm
Területen

150 • Állásfoglalási indítványok – Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh
ügye

121 • Zárószavazások

45 À«««I - A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok
szabályai és általános elvei

Jelentés: József Szájer (A9-0187/2020)

Jelentés a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)]

Jogi Bizottság

76 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított  MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab

B9-0411/2020

[2020/2891(RSP)]

77 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427,
MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző,
géntechnológiával módosított kukorica

B9-0413/2020

[2020/2892(RSP)]

78 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica

B9-0414/2020

[2020/2893(RSP)]
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79 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított  MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica

B9-0415/2020

[2020/2894(RSP)]

80 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával
módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica

B9-0416/2020

[2020/2895(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0403/2020, B9-0405/2020

[2020/2846(RSP)]

20 À - A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa

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

[2020/2084(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

41 À - Fenntartható vállalatirányítás

Jelentés: Pascal Durand (A9-0240/2020)

[2020/2137(INI)]

Jogi Bizottság

59 À - Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó
szakképzésről

Állásfoglalási indítványok

B9-0400/2020

[2020/2767(RSP)]

122 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

37 À«««I - Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése

Jelentés: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének
létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

123 • Szavazás a módosításokról

151 • Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli
körülmények közötti működésének biztosítása érdekében

155 • Állásfoglalási indítványok – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

158 • Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás
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125 • Zárószavazások

198 • Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal
Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítvány B9-0425/2020

98 À - Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

Állásfoglalási indítványok

B9-0431/2020, közös állásfoglalás B9-0432/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020,
B9-0435/2020, B9-0436/2020

[2020/2913(RSP)]

97 À - Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0438/2020, B9-0439/2020, közös állásfoglalás B9-0440/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020,
B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

[2020/2914(RSP)]

18 À - Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

Állásfoglalási indítványok

B9-0401/2020

[2020/2613(RSP)]

94 À - A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

Állásfoglalási indítvány

B9-0421/2020

[2020/2791(RSP)]

67 À - A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

Állásfoglalási indítványok

B9-0402/2020, B9-0404/2020

[2020/2896(RSP)]

89 À - Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének
biztosítása érdekében

Jelentés: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének
biztosítása érdekében

[2020/2098(REG)]

Alkotmányügyi Bizottság

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



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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96 À - Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia

Állásfoglalási indítványok

B9-0422/2020

[2020/2532(RSP)]

48 À - A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai

Jelentés: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

[2020/2044(INI)]

Petíciós Bizottság
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