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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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Közös vita - Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés

 
Közös vita vége

 

Az alábbi jelentések rövid ismertetése:
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17:00–21:30 Viták

18:30–19:45 Szavazás

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

45 À«««I • Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról
szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

32 À«««I • Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek

Jelentés: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az
1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

58 À • A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A
digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák

Jelentés: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális
védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról

[2019/2186(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

34 À • A jövő nemzedék halászai

Jelentés: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a
munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti
közösségekben

[2019/2161(INI)]

Halászati Bizottság



 

18:30–19:45     Szavazás
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17 • Az időtálló európai belvízi közlekedés felé

Jelentés: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Jelentés az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről

[2021/2015(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

12 • Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé

Jelentés: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Jelentés az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé tett lépésekről

[2020/2120(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

52 • Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Jelentés az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítéséről

[2020/2276(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

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

88 • Szavazás az ideiglenes megállapodásról

56 À«««I - A közösségi növényfajta-oltalmi jogok időtartamának meghosszabbítása

Jelentés: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Jelentés a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú
bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő időtartamának
meghosszabbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

48 • Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

66 À«««I - A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei
érvényességének meghosszabbítása

Jelentés:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)

87 • Titkos szavazás

Mentesség
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78 - A Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Jelentés a Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

[2021/2030(IMM)]

Jogi Bizottság

100 • Egyetlen szavazások

53 « - Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti társulás

Jelentés: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió,
másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli
társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Fejlesztési Bizottság

(Szavazás: 31/01/2019)

47 - Az LMBTIQ személyek jogai az Unióban

Állásfoglalási indítvány

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Az eljárási szabályzat 227. cikke
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