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az országgy(ílés 2o2o. évi tavaszi ülésszakának

Az országgrűlés 2o2o. évi tavaszi ülésszakán febľuár t7-tő| az alábbiak szeľint tilésezik:
febľuár

17.

hétfő

febľuáľ z4-z5-z6-z7. és
máľcius z.

hétfő, kedd, szeľda, csütörtök
hétfő

és

máľcius 9-ro-rr-rz. és
máľcius 16.

hétfő, kedd, szeľda, csütörtök
hétfő

és

máľcius 23-24-25-z6. és
máľcius 3o.

hétfő, kedd, szeľda, csütöľttik és
hétfő

ápľilis 6-z-8-9. és
ápľilis 14.

hétfő, kedd, szeľđa,csütöľtök
keđd

[őprilis
[őprilis

10. :
l

3. :

és

nagapéntek]
hilsuéthétÍő]

április 20-21-22-z3. és
ápľilis z7.

hétfő, kedd, szeľđa,csütöľtök és
hétfő
[május l.: péntek_ ąmunkaünnepe]

május 4-s-6-z-8. és
május rr.

hétfő, kedd, szeľda, csütörtök,
hétfő

péntek és

május r8-r9-zo-zĺ. és
május z5.

hétfő, kedd, szerđa,csütöľtök
hétfő

és

június z-g-+-(s.) és
június 8.

kedđ,szeľda, csütöľtök, (péntek) és
hétfő
[június l. : pünkösdhétÍő]

június 15.

hétfő

bizottságai a részletes vitákat a plenáľis iilés második hetében folytatják le.
Az oľszźrygyíílés
Pénteken a képviselők egyéb, megbízatásukkal összefiiggő feladataikat látják el.

A plenáľis ülés munkarendje

Az ülés első hete:

HÉľpŐ

kezdés:

befejezés:

KEDD

SZBRDA

csÚľÖnror

5tu
napirend előtti felszólalások
napiľend elfogadása
vita nélküli határozathozatalok
interpellációk
azonnali kérdésekés válaszok őrája
viták (határozathozatalok)
a napiľendi pontok megtáľgyalása
1$oo

befejezés:

9oo óľa
napiľend előtti felszólalások
hatáľozathozatalok
a napiľendi pontok megtáľgyalása

kezdés:
befejezés:

óľa
a napiľendi pontok megtáľgyalása

kezdés:
befejezés:

a napiľenđipontok megtáľgyalása

kezdés:

kb. r3oo
kb.
kb.
kb.
kb.

-

t4'u

r4's óľától
14ts - t6rs
r6rs - l7ts
17's óľától

kb. 9oo - 1015
kb. ro's óľától

9oo

9oo

óľa

Az ülés második hete:

HÉľľŐ

kezđés:

t1oo óľa
napiľenđelőtti felszólalások
kéľđések
azonnali kéľdésekés válaszok őrt$a

kb. rtoo _ Ĺ2ĺ5
kb. rzts - 134s
kb. r3+s - L445

Megiegyzés:

A házelnökaz orszásgyűlés üléseit szükség szeľint más nap(ok)ľa is <isszehívhatja.
Az országgyűlés a munkaľenđtőlaz ülés napiľendjének elfogadásáľól töľténő döntése során
sziikség szeľint eltéľhet.
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