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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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14:00–15:00     SZAVAZÁS
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09:00–11:30 KIEMELT VITA

11:30–13:50 Viták

14:00–15:00 SZAVAZÁS

15:00–22:00 Viták

66 À • Az Ukrajna elleni háború miatt menekülő gyermekek és fiatalok uniós védelme

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2618(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

19 À«««I • A transzeurópai energiaipari infrastruktúra

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Jelentés a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról,
valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

16 À • A 2023. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

Jelentés: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Jelentés a 2023. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III.
szakasz – Bizottság

[2021/2226(BUI)]

Költségvetési Bizottság

48 À«««I • Az Egyesült Királyságban forgalmazott gyógyszerkészítmények Észak-Írország,
Ciprus, Írország és Málta vonatkozásában

Jelentés: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

49 À«««I • Az Egyesült Királyságban forgalmazott vizsgálati gyógyszerek Észak-Írország,
Ciprus, Írország és Málta vonatkozásában

Jelentés: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
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68 À«««I • A REACT-EU forrásokból származó megnövelt előfinanszírozás

Jelentés:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Regionális Fejlesztési Bizottság

73 À«««I • Földgáztárolás

Jelentés: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

63 «««I - A férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának
megerősítése

Jelentés: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Jelentés a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a
bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről

44 À«««I - Az uniós üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszer keretében a piaci stabilizációs tartalék
módosítása

Jelentés: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

18 À«««II - A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata

Ajánlás második olvasatra: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

10 À - A La Manche csatorna, az Északi-tenger, az Ír-tenger és az Atlanti-óceán halászatának jövője

Jelentés: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Halászati Bizottság

26 À - A gyermek jogainak védelme polgári, közigazgatási és családjogi eljárásokban

Jelentés: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Jogi Bizottság

19 À«««I - A transzeurópai energiaipari infrastruktúra

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság



 

15:00–22:00     Viták
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16 À - A 2023. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

Jelentés: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Költségvetési Bizottság

52 «««I - A Bolíviában végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a Bolíviában termesztett egyes vetőmagok
egyenértékűsége

Jelentés: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszaka, továbbá a Bolíviában a gabona-, olaj-
és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a
Bolíviában termesztett gabona-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

20 - 1/2022. számú költségvetés-módosítási tervezet: a többéves pénzügyi keret kiigazítása a 2021–2027. évi
időszakra vonatkozóan

Jelentés: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Jelentés az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2022. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A többéves pénzügyi keretnek a 2021–2027-es időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretről szóló (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet 7. cikkének megfelelő
kiigazítása által a 2022. évi költségvetésre gyakorolt hatás beállítása a költségvetésbe

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Költségvetési Bizottság

62 «««I - A tengerészek képzésének minimumszintje (kodifikáció)

Jelentés: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról (kodifikáció)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Jogi Bizottság

61 - A nitrátok okozta vízszennyezés elleni intézkedések, többek között a különböző nitrátmérési
rendszerek fejlesztése a tagállamokban

Állásfoglalási indítvány

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Az eljárási szabályzat 227. cikke

33 • Kérdések órája (Bizottság) - von der Leyen Bizottság: A politikai prioritások
végrehajtásának két éve

Az eljárási szabályzat 137. cikke

34 • Kérdések órája (alelnök/főképviselő) – Az EU biztonsági és stratégiai iránytűje

Az eljárási szabályzat 137. cikke
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55 À • Az afganisztáni helyzet, különös tekintettel a nők jogainak helyzetére

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
nyilatkozata

[2022/2571(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

58 • Az EU–Kína csúcstalálkozó (2022. április 1.) eredményei

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2590(RSP)]

21 À • Az állampolgári ismeretek oktatására irányuló fellépések végrehajtása

Jelentés: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Jelentés az állampolgári ismeretek oktatására irányuló fellépések végrehajtásáról

[2021/2008(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

35 • A szavazások indokolása
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