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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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08:45–11:15     Viták

 

09:30–10:45     Első szavazás
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08:45–11:15 Viták

09:30–10:45 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:30–14:45 Második szavazás

17:00–17:05 Eredmények bejelentése

179 • Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2922(RSP)]

168 • Szavazás a módosításokról

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

Közös állásfoglalási indítvány RC9-0426/2020

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

197 À - Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

Jelentés: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről
szóló tanácsi álláspontról

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Költségvetési Bizottság

192 • (TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végén az
alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés

193 • Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követő átmeneti időszak végét követően a légi
összeköttetés

194 • (TRAN) – Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak
végén a légi közlekedés biztonsága

195 • (PECH) – Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó
halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati
műveletek



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:30–14:45     Második szavazás
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174 • Zárószavazás

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

Állásfoglalási indítványok

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)]

Közös állásfoglalási indítvány RC9-0426/2020

197 À - Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése

Jelentés: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről
szóló tanácsi álláspontról

[13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)]

Költségvetési Bizottság

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



17:00–17:05     Eredmények bejelentése
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