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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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09:00–11:50     Viták

 

12:00–12:30     Ünnepélyes ülés

 

12:30–13:45     Szavazás
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09:00–11:50 Viták

12:00–12:30 Ünnepélyes ülés

12:30–13:45 Szavazás

15:00–20:00 Viták

16:30–16:35 Eredmények bejelentése

20:30–22:00 Viták

132 • A glasgowi COP26-konferencia ereménye

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2975(RSP)]

133 • Beszédet mond Szvjatlana Cihanouszkaja

150 • Általános költségvetés

75 - A 2022. évi költségvetési eljárás: közös szöveg

Jelentés: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

94 - 5/2021. számú költségvetésmódosítás-tervezet: a Törökországban tartózkodó menekültek számára
nyújtott humanitárius támogatás

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2021. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről (Humanitárius támogatás a Törökországban tartózkodó menekültek számára) szóló tanácsi
álláspontról

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Költségvetési Bizottság

108 - 6/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet: további oltóanyagadagok az alacsony és a közepes
jövedelmű országok számára, az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése, valamint a
kiadások és bevételek egyéb kiigazításai

Jelentés: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 6/2021. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – További oltóanyagadagok az alacsony és a közepes jövedelmű
országok számára, az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése, valamint a kiadások és a bevételek
egyéb kiigazítása

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Költségvetési Bizottság

151 • Zárószavazások



 

15:00–20:00     Viták
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73 À - A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia

Jelentés: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

78 À - A költségvetési rendeletnek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálata

Jelentés: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

71 À - Európai gyógyszerstratégia

Jelentés: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

152 • Szavazás a módosításokról

161 • Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – GF/2021/001 ES/País Vasco metal –
Spanyolország

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Költségvetési Bizottság

162 • A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok

Jelentés: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

163 • Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális
jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Állásfoglalási indítvány
[2021/2620(RSP)]

164 • A WTO 2021. november 30. – december 3. között Genfben tartandó 12. miniszteri konferenciáját
előkészítő többoldalú tárgyalások

Állásfoglalási indítvány
[2021/2769(RSP)]

117 • Az EU szerepe a Covid19-járvány leküzdésében: Hogyan oltsuk be a világot?

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2021/2926(RSP)]

135 • Az energiaunió helyzete

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2976(RSP)]



 

16:30–16:35     Eredmények bejelentése

 

20:30–22:00     Viták
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136 À • Alapvető jogok és jogállamiság Szlovéniában, különös tekintettel az EPPO
ügyészeinek késedelmes kinevezésére

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2978(RSP)]

A szavazásra decemberben kerül sor.

124 • A ritka betegségek elleni küzdelemre vonatkozó uniós cselekvési terv

A Bizottság nyilatkozata

[2021/2940(RSP)]

113 • A Számvevőszék 2020. évi éves jelentésének ismertetése

[2021/2929(RSP)]

Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke jelenlétében
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