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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

15:00–23:30 Viták (vagy a szavazás végén)

47 • Az ülésszak folytatása és ügyrend

48 • SZAVAZÁS:

37 À«««I • Az Ukrajna elleni orosz invázió hatásaira adott válaszként az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében nyújtott rendkívüli
ideiglenes támogatás

Jelentés:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

52 • Irány az 55%!

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

49 À«««I - Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata

Jelentés: Peter Liese (A9-0162/2022)

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi
rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és
az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 07/06/2022, szavazás: 08/06/2022)

50 «««I - Szociális Klímaalap

Jelentés: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Jelentés a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 07/06/2022, szavazás: 08/06/2022)
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51 À«««I - Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

Jelentés: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Jelentés az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Vita: 07/06/2022, szavazás: 08/06/2022)

35 • „Ez Európa” – Vita Andrej Plenković Horvátország miniszterelnöke részvételével

[2022/2709(RSP)]

Egy felszólalás képviselőcsoportonként

20 • Az Európai Tanács 2022. június 23–24-i ülésének, illetve a nyugat-balkáni
vezetőkkel való június 23-i ülés előkészítése

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2660(RSP)]

42 À • Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia tagjelölti státusza

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2022/2716(RSP)]

10 À • A fenntartható fejlődési célok végrehajtása és teljesítése

Jelentés: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Jelentés a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról és teljesítéséről

[2022/2002(INI)]

Fejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

5 À • A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról

[2021/2251(INI)]

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

15 À • Az Erasmus+-program integrációs intézkedései (2014–2020)

Jelentés: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Jelentés az Erasmus+-program keretében az integrációs intézkedések végrehajtásáról
(2014–2020)

[2021/2009(INI)]

Kulturális és Oktatási Bizottság



 

Az alábbi jelentés rövid ismertetése:
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8 À • A Montenegróról szóló 2021. évi jelentés

Jelentés: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2021. évi jelentéséről

[2021/2247(INI)]

Külügyi Bizottság

13 • Az EU és Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatok jövője

Jelentés: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Jelentés az EU és Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről

[2021/2178(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

9 À • Az EU nemzetközi beruházási politikájának jövője

Jelentés: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Jelentés az EU nemzetközi beruházási politikájának jövőjéről

[2021/2176(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

18 • 3/2022. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Ukrajnából menekülők
befogadásával kapcsolatos költségek finanszírozása

Jelentés: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Jelentés az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó, 3/2022. számú
költségvetés-módosítási tervezetéről – az Ukrajnából menekülők befogadásával
kapcsolatos költségek finanszírozásáról – szóló tanácsi álláspontról

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Költségvetési Bizottság

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

44 • A szavazások indokolása
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