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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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15:00–20:00     Viták

 
Közös vita - Az Európai Tanács ülésének előkészítése és a máltai nyilatkozat

újraindítása

 
Közös vita vége

 
Közös vita - Közös rendelkezések és kohéziós politika
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15:00–20:00 Viták

17:00–18:15 Szavazás

20:30–20:35 Eredmények bejelentése

20:30–23:00 Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

44 • Az Európai Tanács 2021. június 24–25-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2719(RSP)]

67 • A máltai nyilatkozat újraindítása és hatékony szolidaritási mechanizmus
alkalmazása

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2755(RSP)]

53 • Az EU és Svájc közötti kapcsolatok jövője

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a
Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi,
Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az
előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső
Biztonsági Alapra és a határigazgatást támogató eszközre vonatkozó pénzügyi
szabályok (2021–2027)

Ajánlás második olvasatra: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Ajánlás második olvasatra az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az
Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban
kialakított tanácsi álláspontról

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság



 
Közös vita vége

 

17:00–18:15     Szavazás
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49 À«««II • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (2021–2027)

Ajánlás második olvasatra: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Ajánlás második olvasatra az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós
Alapról szóló európai parlamenti és tanács rendelet elfogadása céljából első
olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

48 À«««II • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és külső finanszírozási eszközök
által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg)
vonatkozó egyedi rendelkezések

Ajánlás második olvasatra: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Ajánlás második olvasatra az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső
finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre
(Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

61 À • A Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentése

Jelentés: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Jelentés a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről

[2021/2025(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

59 À • A Bizottság 2019. és 2020. évi jelentései Bosznia-Hercegovináról

Jelentés: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló, 2019. és 2020. évi jelentéseiről

[2019/2171(INI)]

Külügyi Bizottság

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

87 • Szavazás az eljárási szabályzat 197. cikke alapján benyújtott indítványról

88 • A szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzete az EU-ban a nők egészségével összefüggésben

Jelentés: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

69 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról
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30 À«««I - Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) szabályozási területén alkalmazandó védelmi és
végrehajtási intézkedések

Jelentés: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és
végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/833 európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Halászati Bizottság

70 • Egyetlen szavazások

33 «««I - Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések (kodifikált szöveg)

Jelentés: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Jelentés az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Jogi Bizottság

36 ««« - Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek

Jelentés: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - EU–Thaiföld-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi
vámkontingensre vonatkozó engedmények módosítása az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében

Jelentés: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Ajánlás az Unió és a Thaiföldi Királyság közötti, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő
valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében szükséges módosítása tekintetében létrejött megállapodásról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

11 ««« - EU–Indonézia-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi
vámkontingensre vonatkozó engedmények módosítása az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében

Ajánlás: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Ajánlás az Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő
valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében szükséges módosítása tekintetében levélváltás formájában létrejött megállapodásnak
az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

31 ««« - EU–Argentína-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi
vámkontingensre vonatkozó engedmények módosítása az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében

Ajánlás: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Ajánlás az Unió és az Argentin Köztársaság közötti, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő
valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való
kilépése következtében szükséges módosítása tekintetében levélváltás formájában létrejött megállapodásról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság



 

20:30–20:35     Eredmények bejelentése

 

20:30–23:00     Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
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62 - A fekete-tengeri halászati ágazat előtt álló kihívások és lehetőségek

Jelentés: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Jelentés a fekete-tengeri halászati ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről

[2019/2159(INI)]

Halászati Bizottság

52 À - Az uniós fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás szerepe a Covid19-világjárvány
következményeinek kezelésében

Jelentés: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Jelentés az uniós fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás által a Covid19-világjárvány
következményeinek kezelésében játszott szerepről

[2020/2118(INI)]

Fejlesztési Bizottság

71 • Szavazás a módosításokról

86 • Állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések az antimikrobiális szerek
bizonyos felhasználásaira vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében

Jelentés: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

20 À • A szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzete az EU-ban a nők egészségével
összefüggésben

Jelentés: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Jelentés a szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzetéről az EU-ban a nők
egészségével összefüggésben

[2020/2215(INI)]

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

43 « • Az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás

Jelentés: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Jelentés az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság



 

Az alábbi jelentés rövid ismertetése:
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54 À • A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (nairobi
csúcstalálkozó)

Szóbeli választ igénylő kérdés

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
Tanács
A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) – nairobi csúcstalálkozó

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
Bizottság
A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) – nairobi csúcstalálkozó

[2019/2850(RSP)]

64 À • A szabályozás célravezetősége, szubszidiaritása és arányossága – jelentés a
jogalkotás minőségének javításáról a 2017., 2018. és 2019. év vonatkozásában

Jelentés: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Jelentés az európai uniós szabályozás célravezetőségéről, szubszidiaritásáról és
arányosságáról – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017., 2018. és
2019. év vonatkozásában

[2020/2262(INI)]

Jogi Bizottság
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