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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     Vita (vagy az eredmények bejelentését követően)

 

13:00–14:45     Első szavazás
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09:00–09:05 Eredmények bejelentése

09:00–13:00 Vita (vagy az eredmények bejelentését követően)

13:00–14:45 Első szavazás

15:00–20:00 Viták

19:00–19:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:45 Második szavazás

20:30–21:30 Vita

110 • Az energiaárak emelkedésére vonatkozó európai megoldások a vállalkozások és a
fogyasztók számára: az energiahatékonyság és a megújuló energia szerepe, valamint
az energiaszegénység kezelésének szükségessége

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2904(RSP)]

130 • Zárószavazás

45 À - Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője

Jelentés: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Külügyi Bizottság

131 • Szavazás a módosításokról

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Az uniós
vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási
jelentés

134 • Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota

Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Külügyi Bizottság

135 • Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások

Jelentés: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Külügyi Bizottság

150 • A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Petíciós Bizottság



15:00–20:00     Viták

 

19:00–19:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:45     Második szavazás
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156 À • Pandora-iratok: a pénzmosás, az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem
érdekében tett erőfeszítésekkel kapcsolatos következmények

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2922(RSP)]

A szavazásra a következő ülésen kerül sor.

44 À • A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a
magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját)

Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Jelentés a káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós politika reformjáról (beleértve a
magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját)

[2020/2258(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

148 • A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott, jóváhagyásra váró
helyreállítási tervek jelenlegi állása

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2911(RSP)]

43 À • Bankunió – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Jelentés a bankunióról – 2020. évi éves jelentés

[2020/2122(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

136 • Szavazás a módosításokról

137 • Bankunió – 2020. évi éves jelentés

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

138 • A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (beleértve a magatartási kódexszel
foglalkozó csoport reformját)

Jelentés: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság

139 • Zárószavazások



 

20:30–21:30     Vita
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54 À - Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló
végrehajtási jelentés

Jelentés: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Külügyi Bizottság

Fejlesztési Bizottság

Költségvetési Bizottság

46 À - Az Unió kibervédelmi képességeinek állapota

Jelentés: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Külügyi Bizottság

14 À - Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások

Jelentés: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Külügyi Bizottság

20 À - A fogyatékossággal élő személyek védelme petíciók révén: tanulságok

Jelentés: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Petíciós Bizottság

109 • A Tanács nem hajlandó előrelépni a határokon átnyúló európai mechanizmus
ügyében

Szóbeli választ igénylő kérdés

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Regionális Fejlesztési Bizottság
Tanács
A Tanács nem hajlandó előrelépni a határokon átnyúló európai mechanizmus ügyében

[2021/2886(RSP)]
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