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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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09:00–09:05     Eredmények bejelentése

 

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

 

13:00–14:15     Első szavazás
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

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

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–19:30 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

92 • A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2541(RSP)]

112 • Szavazás a módosításokról

113 • Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés

Jelentés:
[2020/0358(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

114 • A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátairányelv)

Jelentés:
[2021/0012(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

115 • Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás

Jelentés: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Külügyi Bizottság

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

Állásfoglalási indítványok
[2020/2818(RSP)]



15:00–19:30     Viták

 
Közös vita - Tőkepiaci helyreállítási csomag: a MiFID és az uniós helyreállítási

tájékoztató 

 
Közös vita vége

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás
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68 • A közösségi média demokratikus ellenőrzése és az alapvető jogok védelme

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • A pénzügyi eszközök piacai

Jelentés: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Jelentés a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és
pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése
érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 23/11/2020, szavazás: 25/11/2020)

53 À«««I • Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott
kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás
elősegítése érdekében az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre
vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlament és tanácsi rendelet módosításáról

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

60 À • 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén
előttünk álló kihívások

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2509(RSP)]

117 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

52 À«««I - A pénzügyi eszközök piacai

Jelentés: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Vita: 23/11/2020, szavazás: 25/11/2020)
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53 À«««I - Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások a
Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében

Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

118 • Zárószavazások

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)

31 À - Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás

Jelentés: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Külügyi Bizottság

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Szavazás a módosításokról

120 • 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások

Állásfoglalási indítványok
[2021/2509(RSP)]
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