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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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08:30–11:00 Viták

11:00–11:30 Viták

11:30–13:30 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

47 • REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és
fenntarthatóbb energiáért

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2589(RSP)]

31 • A Bizottság és a Tanács naprakész tájékoztatója az Energia Charta Egyezmény
korszerűsítési folyamatának jelenlegi állásáról

Szóbeli választ igénylő kérdések

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Tanács
A Tanács tájékoztatója az Energia Charta Egyezmény modernizálásának jelenlegi állásáról

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Bizottság
A Bizottság tájékoztatója az Energia Charta Egyezmény modernizálásának jelenlegi állásáról

[2022/2510(RSP)]

52 À«««I • Menekültek Európában: CARE

Jelentés:

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

Regionális Fejlesztési Bizottság

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

52 À«««I - Menekültek Európában: CARE

Jelentés:

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

Regionális Fejlesztési Bizottság

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
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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

48 • A bizottságokba történő kinevezések bejelentése

51 À - A Parlament 2023. évi ülésnaptára

[2022/2591(RSO)]

57 - Włodzimierz Cimoszewicz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Jelentés a Włodzimierz Cimoszewicz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2021/2256(IMM)]

Jogi Bizottság

56 - Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Jelentés Ioannis Lagos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

[2021/2225(IMM)]

Jogi Bizottság

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

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

[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)

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

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

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

Jelentés: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

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

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

15 À«««I - A polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló számítógépes
rendszer (e-CODEX rendszer)

Jelentés: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Jelentés a polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló számítógépes
rendszerről (e-CODEX rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Jogi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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24 « - A DNS-adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló
tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

21 « - A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere megindításáról
szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

22 « - A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Olaszországgal való automatizált adatcsere
megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

20 « - A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere

Jelentés: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere
megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

29 ««« - Az EU és Brazília közötti megállapodás: a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú
tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentessége

Ajánlás: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Ajánlás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező
személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodást
módosító, az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében
történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

28 ««« - Az EU és Brazília közötti megállapodás: a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező
személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentessége

Ajánlás: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Ajánlás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali
útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló
megállapodást módosító, az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti megállapodásnak az
Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
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17 - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2021/007 FR/Selecta –
Franciaország

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Jelentés Franciaország EGF/2021/007 FR/Selecta referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott
munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Költségvetési Bizottság

54 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja
alapján: a flutianil megengedett szermaradék-határértékei

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

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

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022,
B9-0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

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)

[2020/2126(INI)]

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
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