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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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17:00–22:30 Viták

18:30–19:45 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

27 À • Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Sven Simon (A9-0002/2021)

Jelentés az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről

[2020/2123(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke jelenlétében

19 À • A körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési terv

Jelentés: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Jelentés a körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési tervről

[2020/2077(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

29 À • Az emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtása

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az
áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról

[2020/2029(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

43 À • A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára
vonatkozó európai készségfejlesztési program

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2020/2818(RSP)]

18 À • Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a dolgozói szegénységre

Jelentés: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a dolgozói szegénységre

[2019/2188(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

83 À • A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2020/2864(RSP)]



Az alábbi jelentések rövid ismertetése:
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54 À • A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 43. cikkének végrehajtása

Jelentés: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös
eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv 43. cikkének
végrehajtásáról

[2020/2047(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

28 À • A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2016–2018 közötti
időszakban

Jelentés: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat
122. cikkének (7) bekezdése) –  A 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó éves
jelentés

[2019/2198(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 122. cikkének (7) bekezdése

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

102 • Titkos szavazások

133 • Immunitás

95 - Az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Jelentés az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2019/2150(IMM)]

Jogi Bizottság

134 • Kinevezés

81 - Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezése

Jelentés: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi
banki javaslatról

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

96 • Egyetlen szavazás
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55 «««I - A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése (kodifikált szöveg)

Jelentés: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Jogi Bizottság

73 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

63 6 «««I - Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés

Jelentés:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

64 6 «««I - A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátairányelv)

Jelentés:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

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

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - A
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása
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