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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)

 
Közös vita - Természeti katasztrófák Európában

 
Közös vita vége

 

13:00–14:15     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 Szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:30–23:00 Viták

79 • Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag ismertetése az IPCC-jelentés közzétételét
követően

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2875(RSP)]

73 • Természeti katasztrófák 2021 nyarán

Szóbeli választ igénylő kérdés

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Regionális Fejlesztési Bizottság
Bizottság
Természeti katasztrófák 2021 nyarán

[2021/2867(RSP)]

80 • Az éghajlatváltozás miatt bekövetkező természeti katasztrófák hatása
Európában

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2876(RSP)]

51 • A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2022. évi
költségvetési év

[2021/2762(RSP)]

90 • Egyetlen szavazások

17 - Az időtálló európai belvízi közlekedés felé

Jelentés: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság



 

15:00–20:00     Viták

2 22021. szeptember 14., kedd

696.160/OJ 696.160/OJ

12 - Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé

Jelentés: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

52 - Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése

Jelentés: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

91 • Szavazás a módosításokról

92 • Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

93 • Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek

Jelentés: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

81 À • Az afganisztáni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2877(RSP)]

82 À • A libanoni helyzet

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2021/2878(RSP)]

44 À • Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya

Jelentés: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez
/ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Oroszország
közötti politikai kapcsolatok irányára vonatkozó ajánlásáról

[2021/2042(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke

21 À • Az új EU–Kína stratégia

Jelentés: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Jelentés az új EU–Kína stratégiáról

[2021/2037(INI)]

Külügyi Bizottság



19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:30–23:00     Viták

 
Közös vita - A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék

 
Közös vita vége
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36 À«««I • Uniós kékkártya-irányelv

Jelentés: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

86 À«««II • Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) 2021–2027

Ajánlás második olvasatra: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Ajánlás második olvasatra az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról
szóló  európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban
kialakított tanácsi álláspontról

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Külügyi Bizottság

11 À«««I • A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék

Jelentés: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Jelentés a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

43 • 1/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet – a brexit miatti kiigazításokra
képzett tartalék

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2021. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről (a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék)
szóló tanácsi álláspontról

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Költségvetési Bizottság
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