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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)
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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

88 À • Az (EK) 2020/2092 rendelet alkalmazása, az új jogállamisági feltételrendszer

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2582(RSP)]

A szavazásra a márciusi II. ülésen kerül sor.

89 • A partnerség elvének tiszteletben tartása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési
tervek kidolgozása és végrehajtása során, valamint a kiadások helyes
kormányzásának biztosítása

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2583(RSP)]

83 À • A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint
Luca Attanasio olasz nagykövet és környezete elleni merénylet

közös állásfoglalás B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021,
B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a
halálraítéltek és az emberijog-védők ügyei

közös állásfoglalás B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021,
B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

B9-0182/2021, közös állásfoglalás B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021,
B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45–11:00     Első szavazás

 

13:00–13:05     Eredmények bejelentése
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116 • Szavazás a módosításokról

118 • A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca Attanasio olasz
nagykövet és környezete elleni merénylet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2577(RSP)]

119 • A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és az emberijog-
védők ügyei

Állásfoglalási indítványok
[2021/2578(RSP)]

120 • Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

Állásfoglalási indítványok
[2021/2579(RSP)]

121 • A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

Állásfoglalási indítványok
[2021/2576(RSP)]

113 • Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása

Állásfoglalási indítványok
[2021/2557(RSP)]

114 • A gyermekek jogai

Állásfoglalási indítvány
[2021/2523(RSP)]

122 • Zárószavazások

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

Jelentés: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[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)

[2020/2244(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



13:45–15:00     Második szavazás

 

14:30–16:30     Viták
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117 • Zárószavazások

83 À - A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet, valamint Luca Attanasio olasz
nagykövet és környezete elleni merénylet

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - A Bahreini Királyságban fennálló emberi jogi helyzet, különösen a halálraítéltek és az emberijog-
védők ügyei

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Tömeges perek az ellenzék és a civil társadalom ellen Kambodzsában

Állásfoglalási indítványok

B9-0182/2021, közös állásfoglalás B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - A szíriai konfliktus – 10 évvel a felkelést követően

Állásfoglalási indítványok

B9-0175/2021, B9-0176/2021, közös állásfoglalás B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - A gyermekek jogai

Állásfoglalási indítvány

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • A vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőkép

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2549(RSP)]

78 • A területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet értékelése

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2021/2546(RSP)]



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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61 • Az EU Afganisztánnal kapcsolatos kötelezettségvállalása a 2020. évi genfi
konferencián

Szóbeli választ igénylő kérdés

[2020/2916(RSP)]
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