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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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15:00–17:30     

 

Szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)

 
Közös vita - Az Európai Tanács ülései

 
Közös vita vége
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15:00–17:30 Viták

17:30–18:30 Viták

18:30–24:00 (vagy Kanada miniszterelnökének beszédét követően)

1 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

52 À«««I • Menekültek Európában: CARE

Jelentés:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

53 À«««I • Az ukrajnai háború fényében az alapok rugalmasabb felhasználása az MMIA-
rendeletek keretében

Jelentés:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

58 ««« • Az EU és Moldova közötti, a Frontex műveleti tevékenységeivel kapcsolatos,
jogállásról szóló megállapodás

Ajánlás:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

43 • Beszámoló az Európai Tanács 2022. március 10-i párizsi üléséről

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2570(RSP)]

19 • Az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésének előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2532(RSP)]



17:30–18:30     

 

18:30–24:00     (vagy Kanada miniszterelnökének beszédét követően)
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55 • Justin Trudeau Kanada miniszterelnökének beszéde

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

50 À • Ukrajna orosz megszállása fényében az élelmezésbiztonság Unión belüli és kívüli
biztosítására vonatkozó sürgős uniós cselekvési terv szükségessége

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • A megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszere

Jelentés: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Jelentés a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti
rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

10 À«««I • Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolás (roaming)
(átdolgozás)

Jelentés: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Jelentés az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról
(roaming) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

41 • Svájci titkok – hogyan lehet a harmadik országok esetében a pénzmosás elleni
normákat előírni

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Jelentés: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

5 À • A 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret: az oligarchikus
struktúrák elleni küzdelem, az uniós alapok csalással és összeférhetetlenséggel
szembeni védelme

Jelentés: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Jelentés a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről: az oligarchikus
struktúrák elleni küzdelem, az uniós alapok csalással és összeférhetetlenséggel szembeni
védelme

[2020/2126(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

2 • Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
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