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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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56 • A nemzetközi nőnap megünneplése

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

37 À • Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis
uniós mechanizmus felé

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Jelentés: Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-
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Jelentés az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet végrehajtásáról (az építési termékekről szóló
rendelet)
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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
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Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Jelentés a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános
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Jelentés az Antoni Comín i Oliveres mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
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Jelentés a Nuno Melo mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
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49 6 «««I - Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

50 6 «««I - Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági
növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

94 • Arra irányuló kérelem, hogy ne az ideiglenes megállapodásról, hanem a módosításokról szavazzanak
(az eljárási szabályzat 53. cikkének (3) bekezdése)

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - InvestEU program



2021. március 9., kedd

 

 

09:00–09:05     Eredmények bejelentése

 

09:00–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

13:00–14:15     Első szavazás

4 42021. március 9., kedd

689.224/OJ 689.224/OJ

09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:00–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

27 À«««I • InvestEU program

Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Szavazás: 13/11/2020)

41 À«««I • A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU
az egészségügyért program”)

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Jelentés a 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az
EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 12/11/2020, szavazás: 13/11/2020)

95 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

27 À«««I - InvestEU program

Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Szavazás: 13/11/2020)

41 À«««I - A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért
program”)

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 12/11/2020, szavazás: 13/11/2020)



 

15:00–20:00     Viták

5 52021. március 9., kedd

689.224/OJ 689.224/OJ

96 • Szavazás a módosításokról

97 • Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós
mechanizmus felé

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

98 • Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

99 • Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság

Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Jogi Bizottság

123 • A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az UNCRPD-egyezmény
fényében

Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

29 À«««I • Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Jelentés az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az
1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Halászati Bizottság

33 À • Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

[2020/2125(INI)]

Petíciós Bizottság

Emily O'Reilly, európai ombudsman jelenlétében

86 • A Covid19-világjárvány gazdasági hatásának a beruházásokra, a versenyképességre
és a készségekre való összpontosítás révén történő kezelése

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2580(RSP)]

80 • A Grúziában fennálló jelenlegi politikai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2575(RSP)]



 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

6 62021. március 9., kedd

689.224/OJ 689.224/OJ

79 À • A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2576(RSP)]



2021. március 10., szerda

 

 

09:00–13:00     Viták
 
Közös vita - Európai szemeszter

 
Közös vita vége

 

13:00–13:30     

7 72021. március 10., szerda

689.224/OJ 689.224/OJ

09:00–13:00 Viták

13:00–13:30 Viták

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

19:55–21:10 Második szavazás

64 À • Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2021. évi éves
fenntartható növekedési stratégia

[2021/2004(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

36 À • Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: A 2021. évi éves
fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

[2020/2244(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

87 • A szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési terv, a
májusban Portóban sorra kerülő szociális csúcstalálkozó előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2581(RSP)]

124 • Konferencia Európa jövőjéről – Az együttes nyilatkozat aláírása



13:00–14:15     Első szavazás

8 82021. március 10., szerda

689.224/OJ 689.224/OJ

92 • Szavazás a módosításokról

105 • Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Halászati Bizottság

101 • Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Petíciós Bizottság

111 • Zárószavazások

37 À - Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós
mechanizmus felé

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

60 À« - Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 À - Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság

Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Jogi Bizottság

23 - Az építési termékekről szóló rendelet

Jelentés: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

55 À - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az UNCRPD-egyezmény
fényében

Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



15:00–20:00     Viták

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

19:55–21:10     Második szavazás

9 92021. március 10., szerda

689.224/OJ 689.224/OJ

67 • A kormánynak a szabad média elhallgattatására tett kísérlete Lengyelországban,
Magyarországon és Szlovéniában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2560(RSP)]

65 À • Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2557(RSP)]

58 À • A gyermekek jogai

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2523(RSP)]

66 • Az EU szakpolitikai keretrendszerének reformja az adókikerülés unióbeli
megszüntetése érdekében a napvilágot látott OpenLux-információkat követően

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2558(RSP)]

112 • Szavazás a módosításokról

106 • Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

107 • Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális
vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

115 • Zárószavazások

29 À«««I - Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Halászati Bizottság

49 6 «««I - Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság



10 102021. március 10., szerda

689.224/OJ 689.224/OJ

50 6 «««I - Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági
növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

69 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, többek között
a dimoxistrobin

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]

70 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával
módosított  GHB614 × T304-40 × GHB119 gyapot

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával
módosított MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) kukorica

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Petíciós Bizottság



2021. március 11., csütörtök

 

 

09:00–09:05     Eredmények bejelentése

 

09:00–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

11 112021. március 11., csütörtök

689.224/OJ 689.224/OJ

09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:00–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

14:30–16:30 Viták

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

88 À • Az (EK) 2020/2092 rendelet alkalmazása, az új jogállamisági feltételrendszer

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2582(RSP)]

A szavazásra a márciusi II. ülésen kerül sor.

89 • A partnerség elvének tiszteletben tartása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési
tervek kidolgozása és végrehajtása során, valamint a kiadások helyes
kormányzásának biztosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2583(RSP)]

83 À • A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint
Luca Attanasio olasz nagykövet és környezete elleni merénylet

közös állásfoglalás B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021,
B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a
halálraítéltek és az emberijog-védők ügyei

közös állásfoglalás B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021,
B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

B9-0182/2021, közös állásfoglalás B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021,
B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45–11:00     Első szavazás

 

13:00–13:05     Eredmények bejelentése

12 122021. március 11., csütörtök

689.224/OJ 689.224/OJ

116 • Szavazás a módosításokról

118 • A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca Attanasio olasz
nagykövet és környezete elleni merénylet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2577(RSP)]

119 • A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és az emberijog-
védők ügyei

Állásfoglalási indítványok
[2021/2578(RSP)]

120 • Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

Állásfoglalási indítványok
[2021/2579(RSP)]

121 • A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

Állásfoglalási indítványok
[2021/2576(RSP)]

113 • Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

Állásfoglalási indítványok
[2021/2557(RSP)]

114 • A gyermekek jogai

Állásfoglalási indítvány
[2021/2523(RSP)]

122 • Zárószavazások

64 À - Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

36 À - Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális
vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



13:45–15:00     Második szavazás

 

14:30–16:30     Viták

13 132021. március 11., csütörtök

689.224/OJ 689.224/OJ

117 • Zárószavazások

83 À - A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca Attanasio olasz
nagykövet és környezete elleni merénylet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és az emberijog-
védők ügyei

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

Állásfoglalási indítványok

B9-0182/2021, közös állásfoglalás B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

Állásfoglalási indítványok

B9-0175/2021, B9-0176/2021, közös állásfoglalás B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

Állásfoglalási indítványok

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - A gyermekek jogai

Állásfoglalási indítvány

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • A vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőkép

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2549(RSP)]

78 • A területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet értékelése

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2546(RSP)]



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

14 142021. március 11., csütörtök

689.224/OJ 689.224/OJ

61 • Az EU Afganisztánnal kapcsolatos kötelezettségvállalása a 2020. évi genfi
konferencián

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2020/2916(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

15 15

689.224/OJ 689.224/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2021. március 8., hétfő

 

17:00–22:30

 

 

2021. március 9., kedd

 

09:00–13:00

 

15:00–20:00

 

 

2021. március 10., szerda

 

09:00–13:00

 

16 16Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

689.224/OJ 689.224/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadók (5 x 6') :30'

A vélemény előadói (10 x 1') :10'

Képviselők :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadói (7 x 1') :7'

Képviselők :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt) :20'

Ombudsman :10'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadója :1'

Képviselők :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :20'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (4 x 1') :4'

Képviselők :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'



15:00–20:00

 

 

2021. március 11., csütörtök

 

09:00–13:00

 

14:30–16:30

 

17 17Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

689.224/OJ 689.224/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :30'

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

Szerző (bizottság) :5'

Képviselők :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Bizottság (válaszokkal együtt) :35'

Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 144.
cikke)

:1'

Képviselők :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Szerző (bizottság) (3 x 5') :15'

Képviselők :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Határidők

 
 

2021. március 8., hétfő

 

 

2021. március 9., kedd

 

18 18Határidők
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37 À • Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus
felé  - Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok

március 3., szerda, 13:00

- Alternatív közös állásfoglalási indítványok március 4., csütörtök, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

60 À • Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés  - Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- Módosítások március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

28 À • Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság  - Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Módosítások március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

55 À • A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az UNCRPD-egyezmény
fényében  - Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- Módosítások március 3., szerda, 13:00

- Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

49 6 • Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége  - Jelentés:

- (adott esetben) Módosítások; elutasítás március 9., kedd, 12:00

- (adott esetben) Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 19:00

50 6 • Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági
növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége  - Jelentés:

- (adott esetben) Módosítások; elutasítás március 9., kedd, 12:00

- (adott esetben) Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 19:00

27 À • InvestEU program  - Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Módosítások; elutasítás március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

41 À • A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért
program”)  - Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Módosítások; elutasítás március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

29 À • Halászati ellenőrzések  - Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Módosítások; elutasítás március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00



 

2021. március 10., szerda

 

19 19Határidők

689.224/OJ 689.224/OJ

33 À • Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés  - Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Módosítások március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

79 À • A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően  - A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok március 8., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

március 10., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz március 10., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 10., szerda, 19:00

64 À • Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia  - Jelentés: Markus Ferber
(A9-0036/2021)

- Módosítások március 8., hétfő, 19:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 16:00

36 À • Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális
vonatkozásai  - Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Módosítások március 3., szerda, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 5., péntek, 12:00

65 À • Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása - A Tanács és a Bizottság
nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok március 3., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

március 8., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz március 8., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 16:00

58 À • A gyermekek jogai - Szóbeli választ igénylő kérdés

- Állásfoglalási indítványok március 3., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

március 8., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz március 8., hétfő, 20:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 16:00

49 6 • Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége  - Jelentés:

- (adott esetben) Módosítások; elutasítás március 9., kedd, 12:00

- (adott esetben) Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 19:00

50 6 • Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági
növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége  - Jelentés:

- (adott esetben) Módosítások; elutasítás március 9., kedd, 12:00

- (adott esetben) Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 9., kedd, 19:00

69 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, többek között a
dimoxistrobin

- Módosítások március 5., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 8., hétfő, 12:00



 

2021. március 11., csütörtök
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70 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított
GHB614 × T304-40 × GHB119 gyapot

- Módosítások március 5., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 8., hétfő, 12:00

71 À • Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított
MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) kukorica

- Módosítások március 5., péntek, 12:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 8., hétfő, 12:00

88 À • Az (EK) 2020/2092 rendelet alkalmazása, az új jogállamisági feltételrendszer - A Bizottság nyilatkozata

- Állásfoglalási indítványok március 17., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

március 22., hétfő, 13:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 23., kedd, 16:00

83 À • A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca Attanasio olasz
nagykövet és környezete elleni merénylet

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) március 8., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 10., szerda, 19:00

82 À • A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és az emberijog-védők
ügyei

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) március 8., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 10., szerda, 19:00

81 À • Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) március 8., hétfő, 20:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 13:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)

március 10., szerda, 14:00

- Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek március 10., szerda, 19:00


	2021. március 8., hétfő
	17:00–22:30     Viták
	18:30–19:45     Szavazás

	2021. március 9., kedd
	09:00–09:05     Eredmények bejelentése
	09:00–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	13:00–14:15     Első szavazás
	15:00–20:00     Viták
	19:00–19:05     Eredmények bejelentése

	2021. március 10., szerda
	09:00–13:00     Viták
	Közös vita - Európai szemeszter

	13:00–13:30     
	13:00–14:15     Első szavazás
	15:00–20:00     Viták
	19:00–19:05     Eredmények bejelentése
	19:55–21:10     Második szavazás

	2021. március 11., csütörtök
	09:00–09:05     Eredmények bejelentése
	09:00–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

	09:45–11:00     Első szavazás
	13:00–13:05     Eredmények bejelentése
	13:45–15:00     Második szavazás
	14:30–16:30     Viták
	16:30–16:35     Eredmények bejelentése

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
	2021. március 8., hétfő
	17:00–22:30

	2021. március 9., kedd
	09:00–13:00
	15:00–20:00

	2021. március 10., szerda
	09:00–13:00
	15:00–20:00

	2021. március 11., csütörtök
	09:00–13:00
	14:30–16:30
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