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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)

 

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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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

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

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

14:30–16:30 Viták

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

61 À • Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, Paul Rusesabagina ügye

közös állásfoglalás B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021,
B9-0133/2021, B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • A kazahsztáni emberi jogi helyzet

B9-0143/2021, közös állásfoglalás B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021,
B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Az ugandai politikai helyzet

B9-0136/2021, B9-0137/2021, közös állásfoglalás B9-0138/2021, B9-0138/2021,
B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Szavazás a módosításokról

124 • A jemeni humanitárius és politikai helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2539(RSP)]

125 • A mianmari helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2540(RSP)]



 

13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás
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126 • Ruanda, Paul Rusesabagina ügye

Állásfoglalási indítványok
[2021/2543(RSP)]

127 • A kazahsztáni emberi jogi helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2544(RSP)]

128 • Az ugandai politikai helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2545(RSP)]

129 • Zárószavazások

61 À - Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága

Állásfoglalási indítványok

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - A jemeni humanitárius és politikai helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0118/2021, közös állásfoglalás B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021,
B9-0124/2021, B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - A mianmari helyzet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021,
B9-0125/2021, B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, Paul Rusesabagina ügye

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - A kazahsztáni emberi jogi helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0143/2021, közös állásfoglalás B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Az ugandai politikai helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0136/2021, B9-0137/2021, közös állásfoglalás B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14:30–16:30     Viták

 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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60 À - 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások

Állásfoglalási indítványok

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Az átlátszó maszkok jóváhagyása és terjesztése

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2519(RSP)]

93 • Az etiópiai humanitárius helyzet

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2542(RSP)]
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