
19/01/21 663.448/OJ

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT

2019 2024

Ülésdokumentum

NAPIREND

2021. január 19., kedd



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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08:30–13:00 Viták

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

74 • A Covid19-oltásokra vonatkozó uniós globális stratégia

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2500(RSP)]

54 À • A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások
felülvizsgálata

Jelentés: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások
felülvizsgálatáról

[2019/2192(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

77 • A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Egyetlen szavazás

55 ««« - Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló
együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának
kiterjesztése

Ajánlás: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Jelentés az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló
együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) alkalmazási körének kiterjesztésére és a
Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló
tanácsi határozattervezetről

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

84 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról



 

15:00–20:00     Viták
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52 À«««I - Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő
referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése

Jelentés: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége,
valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

67 À«««I - Technikai támogatási eszköz

Jelentés: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

16 À«««I - A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok
gyakorlása

Jelentés: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

92 • Szavazás a módosításokról

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási
eljárások

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai
öröksége

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és
alkalmazását érintő kérdések

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése –
2017, 2018 és 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó
iránymutatások felülvizsgálata

117 À • Alekszej Navalnij letartóztatása

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2513(RSP)]

64 • Az EU Latin-Amerikában és a Karib-térségben folytatott külső tevékenységének
fokozása a legutóbbi EU–Latin-Amerika miniszteri konferenciát követően

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2020/2915(RSP)]



Közös vita - Közös kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke) és emberi

jogok

 
Közös vita vége

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás
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20 À • A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A9-0266/2020)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés

[2020/2206(INI)]

Külügyi Bizottság

19 À • A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves
jelentés

[2020/2207(INI)]

Külügyi Bizottság

13 À • Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió
ezzel kapcsolatos politikájáról – 2019. évi éves jelentés

[2020/2208(INI)]

Külügyi Bizottság

82 À • A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2508(RSP)]

68 À • Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Jelentés az összekapcsoltságról és az EU és Ázsia közötti kapcsolatokról

[2020/2115(INI)]

Külügyi Bizottság

93 • Szavazás a módosításokról

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi
éves jelentés

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi
éves jelentés
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102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az
Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés
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