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Eljárások magyarázata
Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
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.

À = Határidők ´ = Határidők kérés esetén 6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

Tartalom

Tartalom
2021. október 4., hétfő
17:00–22:00 Viták
Az ülésszak folytatása és ügyrend
A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben - Jelentés: Michèle Rivasi
(A9-0258/2021)
Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása
büntetőügyekben - Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre - Jelentés: Elena Kountoura, Luisa
Regimenti (A9-0254/2021)
A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok - Jelentés: Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021)
Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások
a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre - Jelentés: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
Az alábbi jelentés rövid ismertetése:
A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben - Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

2021. október 5., kedd
09:00–13:00 Viták
Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője - Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)
A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után - A Bizottság alelnökének/az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
13:00–14:15 Első szavazás
Megjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak meg.
Szavazás az ideiglenes megállapodásról
Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény - Jelentés: Christian Doleschal (A9-0152/2021)
Egyetlen szavazások
Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak
létszámára
Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás - Ajánlás: Pierre
Karleskind (A9-0233/2021)
Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - Jelentés:
Pierre Karleskind (A9-0235/2021)
Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének
meghosszabbítására
Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése - Jelentés: Irene Tinagli
(A9-0272/2021)
Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti
autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése - Jelentés: Younous Omarjee (A9-0267/2021)
Szavazás a módosításokról
A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása
büntetőügyekben
KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - A párkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog
nőkre és gyermekekre gyakorolt hatása
Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások
a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
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Tartalom

15:00–20:00 Viták
Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága: a jövőbeli
egészségügyi válságok összehangolt uniós megközelítése és az Európai Parlament ebben betöltött szerepe - A
Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási
jelentés - Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota - Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
Humanitárius helyzet Tigrében - A Bizottság nyilatkozata
Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások - Jelentés: Anna Fotyga
(A9-0239/2021)
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5
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16:30–16:35 Eredmények bejelentése

6

20:00–21:15 Második szavazás

6

Zárószavazások
A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben - Jelentés: Michèle Rivasi
(A9-0258/2021)
Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása
büntetőügyekben - Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre - Jelentés: Elena Kountoura, Luisa
Regimenti (A9-0254/2021)
Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások
a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre - Jelentés: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben - Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: Hatóanyagok, köztük a klórtoluron
és a difenokonazol
Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket
jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához
szükséges technikai vizsgálati kritériumok
Szavazás a módosításokról
Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője
20:30–23:00 Viták
Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon végéhez közeledve Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe - Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000060/2021 B9-0038/21)

2021. október 6., szerda
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

8

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

8

Az energiaárak emelkedésére vonatkozó európai megoldások a vállalkozások és a fogyasztók számára: az
energiahatékonyság és a megújuló energia szerepe, valamint az energiaszegénység kezelésének
szükségessége - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
13:00–14:45 Első szavazás
Zárószavazás
Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője - Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)
Szavazás a módosításokról
ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Az uniós vagyonkezelői
alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentés
Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota
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Tartalom

Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások
A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok
15:00–20:00 Viták
Pandora-iratok: a pénzmosás, az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítésekkel
kapcsolatos következmények - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját) - Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott, jóváhagyásra váró helyreállítási tervek
jelenlegi állása - A Bizottság nyilatkozata
Bankunió – 2020. évi éves jelentés - Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

8
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19:00–19:05 Eredmények bejelentése

9

20:00–21:45 Második szavazás

9

Szavazás a módosításokról
Bankunió – 2020. évi éves jelentés
A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját)
Zárószavazások
Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási
jelentés - Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota - Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások - Jelentés: Anna Fotyga
(A9-0239/2021)
A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok - Jelentés: Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021)
20:30–21:30 Vita
A Tanács nem hajlandó előrelépni a határokon átnyúló európai mechanizmus ügyében - Szóbeli választ
igénylő kérdés (O-000061/2021 - B9-0037/21)

2021. október 7., csütörtök
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

11

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

11

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége - Jelentés: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144.
cikke)
A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete
Paul Rusesabagina ügye Ruandában
Texas állam (USA) abortusztörvénye
09:45–11:00 Első szavazás
Zárószavazások
Bankunió – 2020. évi éves jelentés - Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját) - Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
Szavazás a módosításokról
A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete
Paul Rusesabagina ügye Ruandában
Texas állam (USA) abortusztörvénye
A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után
698.067/OJ
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Tartalom

Humanitárius helyzet Tigrében

12

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

12

13:45–15:00 Második szavazás

12

Zárószavazások
A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete - Állásfoglalási
indítványok
Paul Rusesabagina ügye Ruandában - Állásfoglalási indítványok
Texas állam (USA) abortusztörvénye - Állásfoglalási indítványok
A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után - Állásfoglalási indítványok
Humanitárius helyzet Tigrében - Állásfoglalási indítványok
16:30–16:35 Eredmények bejelentése

12
12
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13
13
13

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

15

Határidők

17
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1

2021. október 4., hétfő

1

2021. október 4., hétfő
17:00–22:00

Viták

17:00–22:00

Viták

1

• Az ülésszak folytatása és ügyrend

55

À

• A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás
tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
menetrenddel összefüggésben
Jelentés: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
Jelentés a fejlesztéspolitika szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás
tekintetében a fejlődő országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel
összefüggésben
[2020/2274(INI)]
Fejlesztési Bizottság

48

À

• Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi
hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az
igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben
[2020/2016(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

47

À

• A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)
Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt
hatásáról
[2019/2166(INI)]
Jogi Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

20

À

• A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok
Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
Jelentés a fogyatékossággal élő személyek petíciók révén történő védelméről: tanulságok
[2020/2209(INI)]
Petíciós Bizottság

50

À

• Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági
szakpolitikai kerete – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
Jelentés: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
Jelentés a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági
szakpolitikai keretről – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé vezető következő lépésekről
[2021/2014(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
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2

2021. október 4., hétfő

2

Az alábbi jelentés rövid ismertetése:
42
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À

• A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő
lépések
[2019/2178(INI)]
Halászati Bizottság
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3

2021. október 5., kedd

3

2021. október 5., kedd
09:00–13:00
13:00–14:15
15:00–20:00
16:30–16:35
20:00–21:15
20:30–23:00

09:00–13:00

Viták
Első szavazás
Viták
Eredmények bejelentése
Második szavazás
Viták

Viták

45

À

• Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője
Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)
Jelentés az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövőjéről
[2021/2038(INI)]
Külügyi Bizottság

53

À

• A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata
[2021/2881(RSP)]

13:00–14:15

Első szavazás

104

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

116
30

• Szavazás az ideiglenes megállapodásról
À «««I

- Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény
Jelentés: Christian Doleschal (A9-0152/2021)
Jelentés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény
rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i
1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
(Vita: 19/05/2021, szavazás: 20/05/2021)

117

• Egyetlen szavazások

154 À

- Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak
létszámára
B9-0479/2021
[2021/2917(RSO)]
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4

28

2021. október 5., kedd

«««

4

- Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás
Ajánlás: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti
fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[COM(2021)0072 - - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]
Halászati Bizottság

27

- Az EU, Grönland és Dánia közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland
kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt
végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről
[2021/0037M(NLE)]
Halászati Bizottság

74

- Javaslat Julia Laffranque az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe való kinevezésének
meghosszabbítására
B9-0478/2021
[2021/2171(INS)]

107

- Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése
Jelentés: Irene Tinagli (A9-0272/2021)
JELENTÉS az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról
[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

103

«

- Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa
szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése
Jelentés: Younous Omarjee (A9-0267/2021)
Jelentés az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa
szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletről
[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]
Regionális Fejlesztési Bizottság

121

• Szavazás a módosításokról

122

• A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Fejlesztési Bizottság

123

• Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi
felhasználása büntetőügyekben
Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

125

• KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - A párkapcsolati erőszak és a felügyeleti
jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatása

698.067/OJ

698.067/OJ

5

2021. október 5., kedd

126

5

• Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete –
Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
Jelentés: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

127

• A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Halászati Bizottság

15:00–20:00

Viták

151

• Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága:
a jövőbeli egészségügyi válságok összehangolt uniós megközelítése és az Európai
Parlament ebben betöltött szerepe
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2021/2916(RSP)]

54

À

• Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató
eszközről szóló végrehajtási jelentés
Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Jelentés az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató
eszközről szóló végrehajtási jelentésről
[2020/2045(INI)]
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
Költségvetési Bizottság

46

À

• Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota
Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
Jelentés az Unió kibervédelmi képességeinek állapotáról
[2020/2256(INI)]
Külügyi Bizottság

108 À

14

À

698.067/OJ

• Humanitárius helyzet Tigrében
A Bizottság nyilatkozata
[2021/2902(RSP)]
• Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások
Jelentés: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
Jelentés az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos lehetőségekről, aggályokról és biztonsági
kihívásokról
[2020/2112(INI)]
Külügyi Bizottság

698.067/OJ

6

2021. október 5., kedd

16:30–16:35

Eredmények bejelentése

20:00–21:15

Második szavazás

118

• Zárószavazások

6

55

À

- A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben
Jelentés: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Fejlesztési Bizottság

48

À

- Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi
felhasználása büntetőügyekben
Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

47

À

- A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre
Jelentés: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)
[2019/2166(INI)]
Jogi Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

50

À

- Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete –
Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
Jelentés: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

42

À

- A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben
Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Halászati Bizottság

101 À

- Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: Hatóanyagok, köztük a
klórtoluron és a difenokonazol
B9-0481/2021
[2021/2869(RSP)]

102 À

- Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Az éghajlatváltozás mérsékléséhez
és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti
célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények
meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok
B9-0476/2021, B9-0477/2021
[2021/2753(DEA)]

119

• Szavazás a módosításokról

120

• Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője
Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Külügyi Bizottság

698.067/OJ
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7

2021. október 5., kedd

7

20:30–23:00

Viták

51

• Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon
végéhez közeledve
Szóbeli választ igénylő kérdés
Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Bizottság
Az uniós turisztikai ágazatra vonatkozó uniós intézkedések értékelése a nyári szezon végéhez közeledve

[2021/2816(RSP)]
41

• Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe
Szóbeli választ igénylő kérdés
Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a
félretájékoztatással foglalkozó különbizottság
Bizottság
Dezinformáció és a közösségi platformok szerepe

[2021/2870(RSP)]
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8

2021. október 6., szerda

8

2021. október 6., szerda
09:00–09:05
09:00–13:00
13:00–14:45
15:00–20:00
19:00–19:05
20:00–21:45
20:30–21:30

Eredmények bejelentése
Vita (vagy az eredmények bejelentését követően)
Első szavazás
Viták
Eredmények bejelentése
Második szavazás
Vita

09:00–09:05

Eredmények bejelentése

09:00–13:00

Vita (vagy az eredmények bejelentését követően)

110

• Az energiaárak emelkedésére vonatkozó európai megoldások a vállalkozások és a
fogyasztók számára: az energiahatékonyság és a megújuló energia szerepe, valamint
az energiaszegénység kezelésének szükségessége
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2021/2904(RSP)]

13:00–14:45

Első szavazás

130

• Zárószavazás

45

À

- Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője
Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Külügyi Bizottság

131

• Szavazás a módosításokról

133

• ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Az uniós

vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási
jelentés

134

• Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota
Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Külügyi Bizottság

135

• Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások
Jelentés: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Külügyi Bizottság

150

• A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok
Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Petíciós Bizottság

698.067/OJ
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9

2021. október 6., szerda

9

15:00–20:00

Viták

156 À

• Pandora-iratok: a pénzmosás, az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem
érdekében tett erőfeszítésekkel kapcsolatos következmények
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2021/2922(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

44

À

148

43

• A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a
magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját)
Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
Jelentés a káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós politika reformjáról (beleértve a
magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját)
[2020/2258(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
• A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott, jóváhagyásra váró
helyreállítási tervek jelenlegi állása
A Bizottság nyilatkozata
[2021/2911(RSP)]

À

• Bankunió – 2020. évi éves jelentés
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
Jelentés a bankunióról – 2020. évi éves jelentés
[2020/2122(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

19:00–19:05

Eredmények bejelentése

20:00–21:45

Második szavazás

136

• Szavazás a módosításokról

137

• Bankunió – 2020. évi éves jelentés
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

138

• A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját)
Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

139

698.067/OJ

• Zárószavazások
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10

2021. október 6., szerda

54

À

- Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló
végrehajtási jelentés
Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
[2020/2045(INI)]
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
Költségvetési Bizottság

46

À

- Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota
Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Külügyi Bizottság

14

À

- Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások
Jelentés: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Külügyi Bizottság

20

À

- A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok
Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Petíciós Bizottság

10

20:30–21:30

Vita

109

• A Tanács nem hajlandó előrelépni a határokon átnyúló európai mechanizmus
ügyében
Szóbeli választ igénylő kérdés
Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Regionális Fejlesztési Bizottság
Tanács
A Tanács nem hajlandó előrelépni a határokon átnyúló európai mechanizmus ügyében

[2021/2886(RSP)]
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11

2021. október 7., csütörtök

11

2021. október 7., csütörtök
09:00–09:05
09:00–13:00
09:45–11:00
13:00–13:05
13:45–15:00
16:30–16:35

Eredmények bejelentése
Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
Első szavazás
Eredmények bejelentése
Második szavazás
Eredmények bejelentése

09:00–09:05

Eredmények bejelentése

09:00–13:00

Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

97

À «««I

• Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége
Jelentés: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)
Jelentés az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról
[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az
eljárási szabályzat 144. cikke)

111 À

• A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok
helyzete
B9-0501/2021, közös állásfoglalás B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021,
B9-0504/2021, B9-0505/2021, B9-0506/2021
[2021/2905(RSP)]

112 À

• Paul Rusesabagina ügye Ruandában
közös állásfoglalás B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021,
B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021
[2021/2906(RSP)]

114 À

• Texas állam (USA) abortusztörvénye
közös állásfoglalás B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021,
B9-0498/2021, B9-0499/2021
[2021/2910(RSP)]
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12

2021. október 7., csütörtök

09:45–11:00

Első szavazás

140

• Zárószavazások

12

43

À

- Bankunió – 2020. évi éves jelentés
Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

44

À

- A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját)
Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

141

• Szavazás a módosításokról

142

• A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete
Állásfoglalási indítványok
[2021/2905(RSP)]

143

• Paul Rusesabagina ügye Ruandában
Állásfoglalási indítványok
[2021/2906(RSP)]

144

• Texas állam (USA) abortusztörvénye
Állásfoglalási indítványok
[2021/2910(RSP)]

145

• A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után
Állásfoglalási indítványok
[2021/2881(RSP)]

146

• Humanitárius helyzet Tigrében
Állásfoglalási indítványok
[2021/2902(RSP)]

13:00–13:05

Eredmények bejelentése

13:45–15:00

Második szavazás

147

• Zárószavazások

111 À

- A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete
Állásfoglalási indítványok
B9-0501/2021, közös állásfoglalás B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021
[2021/2905(RSP)]
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2021. október 7., csütörtök

112 À

- Paul Rusesabagina ügye Ruandában
Állásfoglalási indítványok
közös állásfoglalás B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021
[2021/2906(RSP)]

114 À

- Texas állam (USA) abortusztörvénye
Állásfoglalási indítványok
közös állásfoglalás B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021
[2021/2910(RSP)]

À

- A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után
Állásfoglalási indítványok
közös állásfoglalás B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021,
B9-0494/2021, B9-0496/2021
[2021/2881(RSP)]

108 À

- Humanitárius helyzet Tigrében
Állásfoglalási indítványok
közös állásfoglalás B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021,
B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021
[2021/2902(RSP)]

16:30–16:35

Eredmények bejelentése
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
Határidők
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Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

15

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

2021. október 4., hétfő
17:00–22:00

Bizottság (válaszokkal együtt)
Előadók (6 x 6')
A vélemény előadói (4 x 1')
Előadók (az eljárási szabályzat 160. cikke)
Képviselők

:30'
:36'
:4'
:4'
:134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

2021. október 5., kedd
09:00–13:00

Bizottság (válaszokkal együtt)
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)
Előadó
A vélemény előadója
Képviselők

:5'
:10'
:6'
:1'
:165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

15:00–20:00

Tanács (válaszokkal együtt)
Bizottság (válaszokkal együtt)
Előadók (5 x 6')
A vélemény előadói (2 x 1')
Képviselők

:10'
:35'
:30'
:2'
:150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

20:30–23:00

Bizottság (válaszokkal együtt)
Szerzők (bizottságok) (2 x 5')
Képviselők

:10'
:10'
:90' 30

PPE : 21', S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'
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698.067/OJ

16

Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

16

2021. október 6., szerda
09:00–13:00

Tanács (válaszokkal együtt)
Bizottság (válaszokkal együtt)
Képviselők

:10'
:10'
:165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

15:00–20:00

Tanács (válaszokkal együtt)
Bizottság (válaszokkal együtt)
Előadók (2 x 6')
Képviselők

:10'
:30'
:12'
:180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

20:30–21:30

Tanács (válaszokkal együtt)
Szerző (bizottság)
Képviselők

:5'
:5'
:45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

2021. október 7., csütörtök
09:00–13:00

Bizottság (válaszokkal együtt)
Előadó
A vélemény előadója
Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 144.
cikke)
Képviselők

:20'
:6'
:1'
:1'
:134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

698.067/OJ

698.067/OJ

17

Határidők

17

Határidők

2021. október 4., hétfő
55 À

•
-

48 À

•
-

47 À

•
-

20 À

•
-

50 À

•
-

42 À

A fejlesztéspolitika szerepe a biológiai sokféleség csökkenésére való reagálás tekintetében a fejlődő
országokban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel összefüggésben - Jelentés: Michèle Rivasi
(A9-0258/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok
Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi
felhasználása büntetőügyekben - Jelentés: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok
A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre - Jelentés: Elena Kountoura,
Luisa Regimenti (A9-0254/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok
A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok - Jelentés: Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
október 4., hétfő, 19:00
indítványok
Alternatív közös állásfoglalási indítványok
október 5., kedd, 12:00
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
október 5., kedd, 16:00
Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete –
Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre - Jelentés: Elena Kountoura
(A9-0211/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok

•

A halállományok helyreállítása a Földközi-tengerben - Jelentés: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

-

Módosítások

szeptember 29., szerda, 13:00

2021. október 5., kedd
45 À

•

Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője - Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)

-

Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok
Alternatív közös állásfoglalási indítványok
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

53 À

•
-

698.067/OJ

október 1., péntek, 12:00
október 4., hétfő, 12:00
október 4., hétfő, 19:00

A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után - A Bizottság alelnökének/az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
Állásfoglalási indítványok
október 4., hétfő, 19:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
október 6., szerda, 10:00
indítványok
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz
október 6., szerda, 11:00
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
október 6., szerda, 16:00

698.067/OJ

18

30 À

154 À

Határidők

•

Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény - Jelentés: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

-

Módosítások; elutasítás

•

Javaslat az EU-Egyesült Királyság parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és annak
létszámára
Módosítások
október 4., hétfő, 17:00
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
október 4., hétfő, 21:00

54 À

46 À

108 À

-

•

Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota - Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)

-

Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
indítványok
Alternatív közös állásfoglalási indítványok

•

Humanitárius helyzet Tigrében - A Bizottság nyilatkozata

-

Állásfoglalási indítványok
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

•
-

101 À

•
-

102 À

szeptember 29., szerda, 13:00

Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási
jelentés - Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Módosítások
szeptember 29., szerda, 13:00

•

14 À

18

•

-

október 1., péntek, 12:00
október 4., hétfő, 12:00

október 4., hétfő, 19:00
október 6., szerda, 10:00
október 6., szerda, 11:00
október 6., szerda, 16:00

Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások - Jelentés: Anna Fotyga
(A9-0239/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok
Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: Hatóanyagok, köztük a
klórtoluron és a difenokonazol
Módosítások
október 4., hétfő, 12:00
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
október 4., hétfő, 19:00
Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Az éghajlatváltozás mérsékléséhez és
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti
célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények
meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok
Módosítások
október 4., hétfő, 12:00
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
október 4., hétfő, 19:00

2021. október 6., szerda
156 À

•
-

44 À

•
-

698.067/OJ

Pandora-iratok: a pénzmosás, az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem érdekében tett
erőfeszítésekkel kapcsolatos következmények - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
Állásfoglalási indítványok
október 13., szerda, 13:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
október 18., hétfő, 19:00
indítványok
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz
október 18., hétfő, 20:00
A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját) - Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási
szeptember 29., szerda, 13:00
indítványok
698.067/OJ

19

Határidők

43 À

19

•

Bankunió – 2020. évi éves jelentés - Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

-

Módosítások

szeptember 29., szerda, 13:00

2021. október 7., csütörtök
97 À

•

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége - Jelentés: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)
Megállapítandó határidők

111 À

•

A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete

-

-

Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

•

Paul Rusesabagina ügye Ruandában

-

-

Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

•

Texas állam (USA) abortusztörvénye

-

Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke)
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási
szabályzat 144. cikke)
Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

-

112 À

-

114 À

-

október 4., hétfő, 20:00
október 6., szerda, 13:00
október 6., szerda, 14:00
október 6., szerda, 19:00

október 4., hétfő, 20:00
október 6., szerda, 13:00
október 6., szerda, 14:00
október 6., szerda, 19:00

október 4., hétfő, 20:00
október 6., szerda, 13:00
október 6., szerda, 14:00
október 6., szerda, 19:00

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás
-

Kedden szavazásra kerülő szövegek
Szerdán szavazásra kerülő szövegek
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

698.067/OJ

október 1., péntek, 12:00
október 4., hétfő, 19:00
október 5., kedd, 19:00
október 6., szerda, 19:00

698.067/OJ

