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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     Vita

 

13:00–14:15     Első szavazás
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09:00–13:00 Vita

13:00–14:15 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

20:30–23:00 Viták

50 • Az Unió helyzete

A Bizottság elnökének nyilatkozata

[2021/2763(RSP)]

94 • Egyetlen szavazás

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

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Költségvetési Bizottság

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

95 • Szavazás az ideiglenes megállapodásokról

46 À«««I - 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)

Jelentés az (EU) 2017/625 rendeletnek az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira vonatkozó
tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében a harmadik országokból az Unióba behozott állatokra és
állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Szavazás: 24/06/2021)

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

Jelentés: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Regionális Fejlesztési Bizottság
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36 À«««I - Uniós kékkártya-irányelv

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

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

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

127 • A Tanács álláspontjának elutasítására irányuló javaslat

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

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

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

Külügyi Bizottság

96 • Zárószavazások

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

Jelentés: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

116 • Szavazás a módosításokról

125 • Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A kizárólag egyes humán
fertőzéses betegségek kezelésére használható antimikrobiális szerek meghatározására szolgáló
kritériumok

118 • Az új EU–Kína stratégia

Jelentés: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Külügyi Bizottság

119 • Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya

Jelentés: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Külügyi Bizottság

121 • A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

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

Jelentés: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság



 

15:00–20:00     Viták

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás
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123 • A jövő nemzedék halászai

Jelentés: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Halászati Bizottság

124 • Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli
innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések

Állásfoglalási indítványok
[2021/2784(RSP)]

61 À • Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása

Jelentés: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Jelentés az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények
végrehajtásáról: eredmények, tanulságok és leküzdendő akadályok

[2020/2046(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

84 • A Pegasus kémprogram körüli botrány

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2879(RSP)]

85 À • A tömegtájékoztatás szabadsága és a jogállamiság helyzetének további romlása
Lengyelországban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2880(RSP)]

55 À • A nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt
bűncselekmények új területeként való megállapítása

Jelentés: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke
(1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapításáról

[2021/2035(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

97 • Egyetlen szavazások

70 ««« - Az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás

Ajánlás: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Ajánlás a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-
foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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68 «««I - A 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós
szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosítása

Jelentés: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós
szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

69 «««I - Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: a személyes adatok védelmére vonatkozó
uniós szabályokhoz való hozzáigazítás

Jelentés: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való
hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

71 ««« - EU–Korea megállapodás: a légi közlekedés bizonyos kérdései

Ajánlás: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Ajánlás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

99 • Szavazás a módosításokról

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - A nemi alapú erőszaknak az EUMSZ
83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapítása

98 • Zárószavazások

83 À - Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A kizárólag egyes humán
fertőzéses betegségek kezelésére használható antimikrobiális szerek meghatározására szolgáló
kritériumok

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Az új EU–Kína stratégia

Jelentés: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Külügyi Bizottság

44 À - Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya

Jelentés: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Külügyi Bizottság

Az eljárási szabályzat 118. cikke



 

20:30–23:00     Viták

5 52021. szeptember 15., szerda

696.160/OJ 696.160/OJ

54 À« - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Jelentés: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Foglalkoztatási és Szociális 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)

[2019/2186(INI)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

34 À - A jövő nemzedék halászai

Jelentés: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Halászati Bizottság

60 À - Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli
innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Vita: 08/07/2021)

64 • Az EU hozzájárulása a globális élelmiszerrendszerek átalakításához a fenntartható
fejlődési célok elérése érdekében

Szóbeli választ igénylő kérdés

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Fejlesztési Bizottság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
Az EU hozzájárulása a globális élelmiszerrendszerek átalakításához a fenntartható fejlődési célok elérése
érdekében

[2021/2750(RSP)]

63 • A Covid19-világjárvány negatív társadalmi következményeinek visszafordítása

Szóbeli választ igénylő kérdés

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottság
A Covid19-világjárvány negatív  társadalmi következményeinek visszafordítása

[2021/2734(RSP)]
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