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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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09:00–12:00 KIEMELT VITA

12:00–13:50 Viták

14:00–15:00 SZAVAZÁS

15:00–22:00 Viták

45 À • Az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésének következtetései: többek között az
Ukrajna elleni háború legutóbbi fejleményei, az Oroszország elleni uniós szankciók
és azok végrehajtása

Az Európai Tanács, a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2560(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

46 À«««I • Adatkormányzási rendelet

Jelentés: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Jelentés az európai adatkormányzásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
(Adatkormányzási rendelet) irányuló javaslatról

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

11 À • A kutatás és az innováció globális megközelítése: Európa nemzetközi
együttműködésre irányuló stratégiája egy változó világban

Szóbeli választ igénylő kérdés

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Bizottság
a kutatással és innovációval kapcsolatos globális megközelítés Európa nemzetközi együttműködésre
irányuló stratégiája egy változó világban

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Adatkormányzási rendelet

Jelentés: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

11 À - A kutatás és az innováció globális megközelítése: Európa nemzetközi együttműködésre irányuló
stratégiája egy változó világban

Állásfoglalási indítványok

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]



 

15:00–22:00     Viták
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64 À - A 2021–2027. évi kohéziós politika végrehajtása

Állásfoglalási indítványok

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Vita: 07/03/2022)

21 À - Az állampolgári ismeretek oktatására irányuló fellépések végrehajtása

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

[2021/2008(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság

74 À - Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával
módosított MON 87769 × MON 89788 szójabab

Állásfoglalási indítványok

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • A Putyin-rezsim és az európai szélsőjobboldali és szeparatista mozgalmak közötti
együttműködés és hasonlóságok

Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)

[2022/2626(RSP)]

51 • Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal
kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatások

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2569(RSP)]

56 • A menedékjog és a visszaküldés tilalmához fűződő jog megsértése az uniós
tagállamokban

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2588(RSP)]

25 À« • A schengeni vívmányok értékelési mechanizmusa

Jelentés: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Jelentés a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és
monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság



Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 144. cikke)
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69 À • Emberi jogi helyzet Észak-Koreában, többek között a vallási kisebbségek
üldözése

közös állásfoglalás B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022,
B9-0194/2022, B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • A jogállamiság és az emberi jogok helyzete a Guatemalai Köztársaságban

B9-0179/2022, B9-0180/2022, közös állásfoglalás B9-0182/2022, B9-0182/2022,
B9-0187/2022, B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Növekvő elnyomás Oroszországban, többek között Alekszej Navalnij ügye

közös állásfoglalás B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022,
B9-0188/2022, B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • A szavazások indokolása
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