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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

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

27 À«««I • InvestEU program

Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Szavazás: 13/11/2020)

41 À«««I • A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU
az egészségügyért program”)

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Jelentés a 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az
EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 12/11/2020, szavazás: 13/11/2020)

95 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

27 À«««I - InvestEU program

Jelentés: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(Szavazás: 13/11/2020)

41 À«««I - A 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért
program”)

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 12/11/2020, szavazás: 13/11/2020)



 

15:00–20:00     Viták
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96 • Szavazás a módosításokról

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

Jelentés: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

98 • Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

99 • Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság

Jelentés: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Jogi Bizottság

123 • A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód az UNCRPD-egyezmény
fényében

Jelentés: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

29 À«««I • Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Jelentés az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az
1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Halászati Bizottság

33 À • Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

[2020/2125(INI)]

Petíciós Bizottság

Emily O'Reilly, európai ombudsman jelenlétében

86 • A Covid19-világjárvány gazdasági hatásának a beruházásokra, a versenyképességre
és a készségekre való összpontosítás révén történő kezelése

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2580(RSP)]

80 • A Grúziában fennálló jelenlegi politikai helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2575(RSP)]



 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése
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79 À • A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2576(RSP)]
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