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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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1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

96 À • Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a
digitális jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Szóbeli választ igénylő kérdés

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális
jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

[2021/2620(RSP)]

142 • Az Unión belül megnövekedett Covid19-esetek miatt  hozott tagállami intézkedések
összehangolása

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2984(RSP)]

73 À • A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia

Jelentés: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Jelentás a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégiáról

[2021/2011(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

78 À • A költségvetési rendeletnek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keret hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálata

Jelentés: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Jelentés a költségvetési rendeletnek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keret hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálatáról

[2021/2162(INI)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
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82 • Az uniós sportpolitika: értékelés és lehetséges további lépések

Jelentés: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Jelentés az uniós sportpolitikáról: értékelés és lehetséges további lépések

[2021/2058(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

71 À • Európai gyógyszerstratégia

Jelentés: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Jelentés az európai gyógyszerstratégiáról

[2021/2013(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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84 À«««I • Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez
nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás

Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai
tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által
finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)

85 À«««I • Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés

Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről,
valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)

86 À«««I • Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és
más rendeleteknek a módosítása

Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló
1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi
árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére
egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és
az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára
történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)



Közös vita vége

 

12:00–13:15     Szavazás
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146 • Megjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak
meg.

147 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

84 À«««I - Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az
EMVA által finanszírozott támogatás

Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)

85 À«««I - Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés

Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)

86 À«««I - Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a
módosítása

Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(Vita: 20/10/2020, szavazás: 23/10/2020)

148 • Egyetlen szavazások

87 «««I - Fizetésképtelenségi eljárás: a rendelet A. és B. mellékletének felváltása

Jelentés: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletének felváltásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Jogi Bizottság

107 «««I - Integrált mezőgazdasági statisztikák: uniós hozzájárulás a 2021–2027. évi pénzügyi keretből

Jelentés: Riho Terras (A9-0310/2021)

Jelentés az (EU) 2018/1091 rendeletnek a 2021–2027. évi pénzügyi keretből az integrált mezőgazdasági
statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
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111 «««I - Lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek (PRIIP)-ek):
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok. Az átmeneti rendelkezés meghosszabbítása.

Jelentés: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Jelentés az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő
alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó
átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

110 «««I - Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV): a kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumok használata

Jelentés: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Jelentés a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi
használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

82 - Az uniós sportpolitika: értékelés és lehetséges további lépések

Jelentés: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

79 À - Az európai jelentéstétel, nyomon követés és ellenőrzés digitalizálása

Jelentés: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai jelentéstétel, nyomon követés és ellenőrzés
digitalizálásáról

[2021/2054(INL)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

149 • Szavazás a módosításokról

158 • A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia

Jelentés: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021), A költségvetési rendelet felülvizsgálata a 2021 és 2027
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret hatálybalépésére tekintettel

160 • Európai gyógyszerstratégia

Jelentés: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság



15:00–20:00     Viták

 

16:00–16:05     Eredmények bejelentése

 

20:30–22:30     Viták

6 62021. november 23., kedd

699.710/OJ 699.710/OJ

131 • Az Európai Tanács 2021. október 21–22-i ülésének következtetései

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2895(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

143 • A Belaruszban és az ország EU-val közös határán kialakult helyzet, valamint ennek
a biztonságra és a humanitárius helyzetre gyakorolt következményei

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2985(RSP)]

121 • Az EU-ban a romák ellen irányuló rendőri erőszak elítélése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2907(RSP)]

83 À • A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok

Jelentés: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a jogszerű migrációra vonatkozó politikáról és
jogszabályokról

[2020/2255(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

75 • A 2022. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az
Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének
közös szövegéről

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

69 À • A WTO 2021. november 30. – december 3. között Genfben tartandó 12. miniszteri
konferenciáját előkészítő többoldalú tárgyalások

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2769(RSP)]

130 • A bosznia-hercegovinai helyzet

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2974(RSP)]



2021. november 24., szerda

 

 

09:00–11:50     Viták

 

12:00–12:30     Ünnepélyes ülés

 

12:30–13:45     Szavazás
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09:00–11:50 Viták

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

12:30–13:45 Szavazás

15:00–20:00 Viták

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

20:30–22:00 Viták

132 • A glasgowi COP26-konferencia ereménye

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2975(RSP)]

133 • Beszédet mond Szvjatlana Cihanouszkaja

150 • Általános költségvetés

75 - A 2022. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

94 - 5/2021. számú költségvetésmódosítás-tervezet: a Törökországban tartózkodó menekültek számára
nyújtott humanitárius támogatás

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2021. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről (Humanitárius támogatás a Törökországban tartózkodó menekültek számára) szóló tanácsi
álláspontról

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Költségvetési Bizottság

108 - 6/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet: további oltóanyagadagok az alacsony és a közepes
jövedelmű országok számára, az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése, valamint a
kiadások és bevételek egyéb kiigazításai

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 6/2021. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – További oltóanyagadagok az alacsony és a közepes jövedelmű
országok számára, az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése, valamint a kiadások és a bevételek
egyéb kiigazítása

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Költségvetési Bizottság

151 • Zárószavazások



 

15:00–20:00     Viták
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73 À - A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia

Jelentés: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

78 À - A költségvetési rendeletnek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálata

Jelentés: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

71 À - Európai gyógyszerstratégia

Jelentés: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

152 • Szavazás a módosításokról

161 • Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – GF/2021/001 ES/País Vasco metal –
Spanyolország

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Költségvetési Bizottság

162 • A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok

Jelentés: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

163 • Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális
jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Állásfoglalási indítvány
[2021/2620(RSP)]

164 • A WTO 2021. november 30. – december 3. között Genfben tartandó 12. miniszteri konferenciáját
előkészítő többoldalú tárgyalások

Állásfoglalási indítvány
[2021/2769(RSP)]

117 • Az EU szerepe a Covid19-járvány leküzdésében: Hogyan oltsuk be a világot?

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2021/2926(RSP)]

135 • Az energiaunió helyzete

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2976(RSP)]



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

 

20:30–22:00     Viták
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136 À • Alapvető jogok és jogállamiság Szlovéniában, különös tekintettel az EPPO
ügyészeinek késedelmes kinevezésére

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2978(RSP)]

A szavazásra decemberben kerül sor.

124 • A ritka betegségek elleni küzdelemre vonatkozó uniós cselekvési terv

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2940(RSP)]

113 • A Számvevőszék 2020. évi éves jelentésének ismertetése

[2021/2929(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke jelenlétében



2021. november 25., csütörtök

 

 

09:00–12:00     Viták

 

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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

09:30–10:45     Első szavazás
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09:00–12:00 Viták

09:30–10:45 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:30–14:45 Második szavazás

15:00–16:00 Viták

16:00–16:05 Eredmények bejelentése

137 • A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja és az isztambuli egyezmény
megerősítésének jelenlegi állása

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2979(RSP)]

139 À • A szomáliai helyzet

közös állásfoglalás B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021,
B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Az emberi jogok megsértése a katonai és biztonsági magáncégek, különösen a
Wagner-csoport részéről

B9-0555/2021, közös állásfoglalás B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021,
B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Az emberi jogok helyzete Kamerunban

közös állásfoglalás B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021,
B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozat

169 «««I - Megfelelő minimálbérek az Európai Unióban

Jelentés: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Jelentés az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

153 • Zárószavazások
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109 À - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – GF/2021/001 ES/País Vasco metal –
Spanyolország

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Jelentés a Spanyolország EGF/2021/001 ES/País Vasco metal kérelme nyomán az elbocsátott
munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Költségvetési Bizottság

83 À - A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok

Jelentés: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

96 À - Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális
jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Állásfoglalási indítvány

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - A WTO 2021. november 30. – december 3. között Genfben tartandó 12. miniszteri konferenciáját
előkészítő többoldalú tárgyalások

Állásfoglalási indítvány

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Egyetlen szavazások

93 « - A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai
Egyezmény: a Fülöp-szigetek csatlakozása

Jelentés: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Jelentés az európai uniós tagállamoknak a Fülöp-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének
polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió
érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Jogi Bizottság

92 « - A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai
Egyezmény: Jamaica csatlakozása

Jelentés: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Jelentés az európai uniós tagállamoknak a Jamaicának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári
jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében
való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Jogi Bizottság

91 « - A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai
Egyezmény: Bolívia csatlakozása

Jelentés: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Jelentés az európai uniós tagállamoknak a Bolíviának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári
jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében
való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Jogi Bizottság



 

13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:30–14:45     Második szavazás
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90 « - A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai
Egyezmény: Pakisztán csatlakozása

Jelentés: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Jelentés az európai uniós tagállamoknak a Pakisztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári
jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében
való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Jogi Bizottság

89 « - A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai
Egyezmény: Tunézia csatlakozása

Jelentés: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Jelentés az európai uniós tagállamoknak a Tunéziának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári
jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében
való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Jogi Bizottság

127 - Az EU-ban található tehergépjármű-parkolók biztonsága

Állásfoglalási indítvány

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Az eljárási szabályzat 227. cikke

155 • Szavazás a módosításokról

165 • A szomáliai helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2981(RSP)]

166 • Az emberi jogok megsértése a katonai és biztonsági magáncégek, különösen a Wagner-csoport
részéről

Állásfoglalási indítványok
[2021/2982(RSP)]

167 • Az emberi jogok helyzete Kamerunban

Állásfoglalási indítványok
[2021/2983(RSP)]

156 • Zárószavazások

139 À - A szomáliai helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15:00–16:00     Viták
 

Nagyobb interpelláció (139. cikk)

 

16:00–16:05     Eredmények bejelentése

13 132021. november 25., csütörtök

699.710/OJ 699.710/OJ

140 À - Az emberi jogok megsértése a katonai és biztonsági magáncégek, különösen a Wagner-csoport
részéről

Állásfoglalási indítványok

B9-0555/2021, közös állásfoglalás B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Az emberi jogok helyzete Kamerunban

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • A nemzetközi kikötők zsúfoltságának és a szállítási költségek növekedésének hatása
az Európai Unióra

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2980(RSP)]



 

 
Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke) 

Határidők

14 14

699.710/OJ 699.710/OJ



Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

 
 

2021. november 22., hétfő

 

17:00–20:00

 

20:30–23:00

 

 

2021. november 23., kedd

 

09:00–12:00

 

15:00–20:00

 

15 15Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)

699.710/OJ 699.710/OJ

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

Szerző (bizottság) :5'

Képviselők :60'

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (2 x 6') :12'

A vélemény előadói (2 x 1') :2'

Képviselők :60'

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Előadók (3 x 6') :18'

A vélemény előadói (6 x 1') :6'

Képviselők :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt) :15'

Tanács (válaszokkal együtt) :25'

Bizottság (válaszokkal együtt) :45'

A Költségvetési Bizottság elnöke :6'

„Költségvetési” előadók (2 x 3') :6'

Előadó :6'

A vélemény előadója :1'

Képviselők :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30



20:30–22:30

 

 

2021. november 24., szerda

 

09:00–11:50

 

15:00–20:00

 

20:30–22:00

 

 

2021. november 25., csütörtök

 

09:00–12:00

 

15:00–16:00

 

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

699.710/OJ 699.710/OJ

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :20'

Képviselők :60'

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

Tanács (válaszokkal együtt) :10'

Bizottság (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Tanács (válaszokkal együtt) :15'

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója :4'

Képviselők :180'

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt) :10'

Képviselők :45'

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

Bizottság (válaszokkal együtt) :25'

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

:1'

Képviselők :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Bizottság (válaszokkal együtt) :15'

Szerző (fontos interpelláció) :2'

Képviselők :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Határidők

 
 

2021. november 22., hétfő

 

 

2021. november 23., kedd

 

17 17Határidők

699.710/OJ 699.710/OJ

96 À • Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális
jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében - Szóbeli választ igénylő kérdés
(O-000071/2021 - B9-0041/21)

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

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz november 22., hétfő, 19:00

73 À • A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia  - Jelentés: Hildegard Bentele
(A9-0280/2021)

- Módosítások november 17., szerda, 13:00

78 À • A költségvetési rendeletnek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálata  - Jelentés: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier
(A9-0295/2021)

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

november 17., szerda, 13:00

71 À • Európai gyógyszerstratégia  - Jelentés: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

november 17., szerda, 13:00

84 À • Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA
által finanszírozott támogatás  - Jelentés: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Módosítások; elutasítás november 17., szerda, 13:00

85 À • Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés  - Jelentés: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- Módosítások; elutasítás november 17., szerda, 13:00

86 À • Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a
módosítása  - Jelentés: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- Módosítások; elutasítás november 17., szerda, 13:00

79 À • Az európai jelentéstétel, nyomon követés és ellenőrzés digitalizálása  - Jelentés: Maria Grapini
(A9-0311/2021)

- Módosítások november 17., szerda, 13:00

83 À • A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok  - Jelentés: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Módosítások november 17., szerda, 13:00

69 À • A WTO 2021. november 30. – december 3. között Genfben tartandó 12. miniszteri konferenciáját
előkészítő többoldalú tárgyalások - A Bizottság nyilatkozata

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

- Módosítások az állásfoglalási indítványhoz november 22., hétfő, 19:00



2021. november 24., szerda

 

 

2021. november 25., csütörtök

 

Külön szavazás – részenkénti szavazás – név szerinti szavazás

 

18 18Határidők

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Alapvető jogok és jogállamiság Szlovéniában, különös tekintettel az EPPO ügyészeinek késedelmes
kinevezésére - A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

- Állásfoglalási indítványok december 8., szerda, 13:00

- Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási
indítványok

december 13., hétfő, 19:00

- Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz december 13., hétfő, 20:00

139 À • A szomáliai helyzet

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) november 22., hétfő, 20:00

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

november 24., szerda, 13:00

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

november 24., szerda, 14:00

140 À • Az emberi jogok megsértése a katonai és biztonsági magáncégek, különösen a Wagner-csoport részéről

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) november 22., hétfő, 20:00

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

november 24., szerda, 13:00

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

november 24., szerda, 14:00

141 À • Az emberi jogok helyzete Kamerunban

- Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 144. cikke) november 22., hétfő, 20:00

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

november 24., szerda, 13:00

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

november 24., szerda, 14:00

109 À • Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – GF/2021/001 ES/País Vasco metal –
Spanyolország  - Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

- Módosítások november 18., csütörtök, 13:00

- Kedden szavazásra kerülő szövegek november 19., péntek, 12:00

- Szerdán szavazásra kerülő szövegek november 22., hétfő, 19:00

- Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek november 23., kedd, 19:00

- Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

november 24., szerda, 19:00


	2021. november 22., hétfő
	17:00–20:00     Viták
	20:30–23:00     Viták

	2021. november 23., kedd
	09:00–12:00     Viták
	Közös vita - Közös agrárpolitika (KAP)

	12:00–13:15     Szavazás
	15:00–20:00     Viták
	16:00–16:05     Eredmények bejelentése
	20:30–22:30     Viták

	2021. november 24., szerda
	09:00–11:50     Viták
	12:00–12:30     Ünnepélyes ülés
	12:30–13:45     Szavazás
	15:00–20:00     Viták
	16:30–16:35     Eredmények bejelentése
	20:30–22:00     Viták

	2021. november 25., csütörtök
	09:00–12:00     Viták
	Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)

	09:30–10:45     Első szavazás
	13:00–13:05     Eredmények bejelentése
	13:30–14:45     Második szavazás
	15:00–16:00     Viták
	Nagyobb interpelláció (139. cikk)

	16:00–16:05     Eredmények bejelentése

	Felszólalási idő (az eljárási szabályzat 171. cikke)
	2021. november 22., hétfő
	17:00–20:00
	20:30–23:00

	2021. november 23., kedd
	09:00–12:00
	15:00–20:00
	20:30–22:30

	2021. november 24., szerda
	09:00–11:50
	15:00–20:00
	20:30–22:00

	2021. november 25., csütörtök
	09:00–12:00
	15:00–16:00
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