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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.



2021. január 21., csütörtök

 

 

08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–13:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

 
Közös vita - Nemek közötti egyenlőség

 
Közös vita vége
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08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–13:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

78 À • A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2504(RSP)]

38 À • A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója

Jelentés: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Jelentés a Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziójáról

[2020/2121(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

39 À • Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

Jelentés: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Jelentés az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiáról

[2019/2169(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

40 À • A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a digitális
gazdaságban

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Jelentés a nemek közötti digitális szakadék megszüntetéséről: a nők részvétele a
digitális gazdaságban

[2019/2168(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



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

eljárási szabályzat 144. cikke)

 

09:45–11:00     Első szavazás
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81 À • A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más
lelkiismereti foglyok ügye

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó
újságírók, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Zárószavazások

68 À - Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok

Jelentés: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Külügyi Bizottság

91 • Szavazás a módosításokról

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - A maximális fenntartható hozamot meghaladó állomány-
helyreállítást elősegítő intézkedések

118 • Állásfoglalási indítványok - Alekszej Navalnij letartóztatása

103 • Állásfoglalási indítványok - A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak
nemi dimenziója

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

113 • Állásfoglalási indítványok - A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

114 • Állásfoglalási indítványok - A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más
lelkiismereti foglyok ügye

115 • Állásfoglalási indítványok - A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó
újságírók, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás
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89 • Zárószavazások

69 À - Az állomány maximális fenntartható hozamot meghaladó mértékű helyreállítását elősegítő
intézkedések

Jelentés: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Halászati Bizottság

117 À - Alekszej Navalnij letartóztatása

Állásfoglalási indítványok

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021,
B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás

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

[2019/2187(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

28 À - A hálózatról való lekapcsolódás joga

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

[2019/2181(INL)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

70 À - Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja

Állásfoglalási indítványok

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021,
B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója

Jelentés: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

4 42021. január 21., csütörtök

663.448/OJ 663.448/OJ

39 À - Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia

Jelentés: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

40 À - A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a digitális gazdaságban

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

81 À - A hongkongi demokratikus ellenzékkel szembeni kemény fellépés

Állásfoglalási indítványok

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - A törökországi emberi jogi helyzet, különösen Selahattin Demirtas és más lelkiismereti foglyok ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - A vietnámi emberi jogi helyzet, különösen az emberi jogokkal foglalkozó újságírók, Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügye

Állásfoglalási indítványok

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]
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