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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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08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–10:30     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

10:30–13:00     Viták

 

13:00–14:15     Első szavazás
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08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–10:30 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

10:30–13:00 Viták

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–19:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

76 • Az Egyesült Államok új elnökének beiktatása és az aktuális politikai helyzet

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2502(RSP)]

59 • A portugál elnökség tevékenységi programjának bemutatása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2928(RSP)]

85 • Zárószavazások

34 À - Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások

Jelentés: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

21 À - Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

Jelentés: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

14 À - A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége

Jelentés: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság



 

15:00–19:00     Viták
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29 À - Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések

Jelentés: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Jelentés a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai
felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a
büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül

[2020/2013(INI)]

Jogi Bizottság

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

Jelentés: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

47 À - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019

Jelentés: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Jelentés az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről – 2017, 2018 és 2019

[2019/2132(INI)]

Jogi Bizottság

20 À - A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Külügyi Bizottság

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

Jelentés: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[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)

[2020/2208(INI)]

Külügyi Bizottság

90 • Szavazás a módosításokról

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

66 • Szociális és foglalkoztatási válság a Covid19-világjárványban és az EU válasza a
gazdaságélénkítési tervben és a többéves pénzügyi keretben

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2934(RSP)]



 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás
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53 À«««I • FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Jelentés a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő
egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

26 À • A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás

Jelentés: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Jelentés a mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatásról

[2019/2187(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

28 À • A hálózatról való lekapcsolódás joga

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a hálózatról való lekapcsolódás jogáról

[2019/2181(INL)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

70 À • Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Szóbeli választ igénylő kérdések

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Tanács
Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Bizottság
Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

[2020/2863(RSP)]

75 • Az EPPO álláshelyeire szóló tanácsi kinevezések átláthatóságának hiánya

A Tanács nyilatkozata

[2021/2501(RSP)]

86 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

53 À«««I - FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

87 • Szavazás a módosításokról
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105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - A mindenki számára elérhető tisztességes és
megfizethető lakhatás

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - A hálózatról való lekapcsolódás joga

107 • Állásfoglalási indítványok - Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja
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