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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

56 • A nemzetközi nőnap megünneplése

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

37 À • Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis
uniós mechanizmus felé

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Jelentés: Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-
kompatibilis uniós mechanizmus felé

[2020/2043(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

60 À« • Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Jelentés az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU
irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

28 À • Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság

Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a vállalati átvilágításról és vállalati
elszámoltathatóságról

[2020/2129(INL)]

Jogi Bizottság

23 • Az építési termékekről szóló rendelet

Jelentés: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Jelentés az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet végrehajtásáról (az építési termékekről szóló
rendelet)

[2020/2028(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
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55 À • A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az
UNCRPD-egyezmény fényében

Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Jelentés a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános
kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról az UNCRPD-
egyezmény fényében

[2020/2086(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

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

84 • Titkos szavazások:

Mentességek

77 - Carles Puigdemont i Casamajó mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Jelentés a Carles Puigdemont i Casamajó mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2020/2024(IMM)]

Jogi Bizottság

73 - Antoni Comín i Oliveres mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Jelentés az Antoni Comín i Oliveres mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2020/2025(IMM)]

Jogi Bizottság

76 - Clara Ponsatí Obiols mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Jelentés a Clara Ponsatí Obiols mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2020/2031(IMM)]

Jogi Bizottság

74 - Valter Flego mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Jelentés a Valter Flego mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2020/2054(IMM)]

Jogi Bizottság

75 - Nuno Melo mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Jelentés a Nuno Melo mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2020/2050(IMM)]

Jogi Bizottság

53 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)
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49 6 «««I - Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

50 6 «««I - Az Egyesült Királyságban végzett szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági
növényfajokra irányuló fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége

Jelentés:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

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

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - InvestEU program
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