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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)

09:30–10:45 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

14:30–16:30 Vita

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

74 • Az Egyesült Államok szankciói és a jogállamiság

Szóbeli választ igénylő kérdés

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Az Egyesült Államok szankciói és a jogállamiság

[2021/2868(RSP)]

75 À • A tiltakozások és a polgárok kormányzati elnyomása Kubában

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Ahmed Manszúr emberijog-védő ügye az Egyesült Arab Emírségekben

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • A Kenyában található kakumai menekülttáborbeli helyzet

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30–10:45     Első szavazás
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103 • Szavazás a módosításokról

104 • A tiltakozások és a polgárok kormányzati elnyomása Kubában

Állásfoglalási indítványok
[2021/2872(RSP)]

105 • Ahmed Manszúr emberijog-védő ügye az Egyesült Arab Emírségekben

Állásfoglalási indítványok
[2021/2873(RSP)]

106 • A Kenyában található kakumai menekülttáborbeli helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2874(RSP)]

107 • Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása

Jelentés: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

108 • Az afganisztáni helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2877(RSP)]

109 • A libanoni helyzet

Állásfoglalási indítványok
[2021/2878(RSP)]

110 • A tömegtájékoztatás szabadsága és a jogállamiság helyzetének további romlása Lengyelországban

Állásfoglalási indítványok
[2021/2880(RSP)]

111 • Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv
létrehozása révén történő megerősítése

Jelentés: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság

102 • Zárószavazás

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)

[2021/2035(INL)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság



13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

13:45–15:00     Második szavazás
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101 • Zárószavazások

75 À - A tiltakozások és a polgárok kormányzati elnyomása Kubában

Állásfoglalási indítványok

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Ahmed Manszúr emberijog-védő ügye az Egyesült Arab Emírségekben

Állásfoglalási indítványok

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - A Kenyában található kakumai menekülttáborbeli helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása

Jelentés: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

81 À - Az afganisztáni helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - A libanoni helyzet

Állásfoglalási indítványok

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Állásfoglalási indítványok

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv
létrehozása révén történő megerősítése

Jelentés: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Jelentés az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv
létrehozása révén történő megerősítéséről

[2020/2133(INI)]

Alkotmányügyi Bizottság



14:30–16:30     Vita

 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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62 À • A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által
biztosított átláthatóság

Szóbeli választ igénylő kérdés

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Petíciós Bizottság
Bizottság
A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóság

[2021/2678(RSP)]

A szavazásra októberben kerül sor.
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