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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)

09:45–11:00 Első szavazás

13:00–13:05 Eredmények bejelentése

13:45–15:00 Második szavazás

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

97 À«««I • Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége

Jelentés: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Jelentés az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

111 À • A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok
helyzete

B9-0501/2021, közös állásfoglalás B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021,
B9-0504/2021, B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Paul Rusesabagina ügye Ruandában

közös állásfoglalás B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021,
B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Texas állam (USA) abortusztörvénye

közös állásfoglalás B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021,
B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45–11:00     Első szavazás

 

13:00–13:05     Eredmények bejelentése

 

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

43 À - Bankunió – 2020. évi éves jelentés

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

[2020/2122(INI)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

44 À - 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

141 • Szavazás a módosításokról

142 • A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete

Állásfoglalási indítványok
[2021/2905(RSP)]

143 • Paul Rusesabagina ügye Ruandában

Állásfoglalási indítványok
[2021/2906(RSP)]

144 • Texas állam (USA) abortusztörvénye

Állásfoglalási indítványok
[2021/2910(RSP)]

145 • A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után

Állásfoglalási indítványok
[2021/2881(RSP)]

146 • Humanitárius helyzet Tigrében

Állásfoglalási indítványok
[2021/2902(RSP)]

147 • Zárószavazások

111 À - A mianmari emberi jogi helyzet, többek között a vallási és etnikai csoportok helyzete

Állásfoglalási indítványok

B9-0501/2021, közös állásfoglalás B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése
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112 À - Paul Rusesabagina ügye Ruandában

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Texas állam (USA) abortusztörvénye

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - A belarusz helyzet egy évvel a tiltakozások és azok erőszakos elfojtása után

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021,
B9-0494/2021, B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Humanitárius helyzet Tigrében

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021,
B9-0492/2021, B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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