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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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09:00–13:00     Viták
 
Közös vita - Európai szemeszter

 
Közös vita vége

 

13:00–13:30     
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09:00–13:00 Viták

13:00–13:30 Viták

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

19:55–21:10 Második szavazás

64 À • Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2021. évi éves
fenntartható növekedési stratégia

[2021/2004(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

36 À • Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: A 2021. évi éves
fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

[2020/2244(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

87 • A szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési terv, a
májusban Portóban sorra kerülő szociális csúcstalálkozó előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2581(RSP)]

124 • Konferencia Európa jövőjéről – Az együttes nyilatkozat aláírása



13:00–14:15     Első szavazás
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92 • Szavazás a módosításokról

105 • Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Halászati Bizottság

101 • Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Petíciós Bizottság

111 • Zárószavazások

37 À - 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

60 À« - Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés

Jelentés: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[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)

[2020/2129(INL)]

Jogi Bizottság

23 - Az építési termékekről szóló rendelet

Jelentés: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

55 À - 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



15:00–20:00     Viták

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

19:55–21:10     Második szavazás
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67 • A kormánynak a szabad média elhallgattatására tett kísérlete Lengyelországban,
Magyarországon és Szlovéniában

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2560(RSP)]

65 À • Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2557(RSP)]

58 À • A gyermekek jogai

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2523(RSP)]

66 • Az EU szakpolitikai keretrendszerének reformja az adókikerülés unióbeli
megszüntetése érdekében a napvilágot látott OpenLux-információkat követően

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2558(RSP)]

112 • Szavazás a módosításokról

106 • Európai szemeszter: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

107 • Európai szemeszter: A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális
vonatkozásai

Jelentés: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

115 • Zárószavazások

29 À«««I - Halászati ellenőrzések

Jelentés: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

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

Halászati Bizottság

49 6 «««I - Az Egyesült Királyságban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége

Jelentés:

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

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
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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

69 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, többek között
a dimoxistrobin

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]

70 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával
módosított  GHB614 × T304-40 × GHB119 gyapot

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával
módosított MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) kukorica

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

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

Jelentés: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Petíciós Bizottság
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