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I løbet af den konstituerende mødeperiode kan de politiske grupper mødes:
mandag eftermiddag

tirsdag
onsdag og torsdag mellem de forskellige valgrunder



Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse



Oversigt

Oversigt
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Tirsdag den 2. juli 2019 1

10:00 - 11:00 1

Åbning af mødet 1

Onsdag den 3. juli 2019 2

09:00 - 13:00 2

Valg af formand for Parlamentet 2

Valg af formand for Parlamentet 2

ELLER 2

Valg af næstformænd i Parlamentet 2

13:00  (eller efter valget af formanden) Arbejdsplan 2

13:00 - 13:30 (eller efter valget af formanden) AFSTEMNING 2

De stående udvalgs medlemstal 2

15:00 - 19:00 2

Valg af formand for Parlamentet 2

ELLER 2

Valg af næstformænd i Parlamentet 2

Valg af formand for Parlamentet 2

ELLER 2

Valg af næstformænd i Parlamentet 3

Valg af næstformænd i Parlamentet 3

20:00 - 20:15 3

Bekendtgørelse af udnævnelser til parlamentariske udvalg 3

20:15 - 23:00 3

Valg af næstformænd i Parlamentet 3

Valg af næstformænd i Parlamentet 3

Torsdag den 4. juli 2019 4

09:00 - 10:30 4

Valg af kvæstorer 4

Valg af kvæstorer 4

Valg af kvæstorer 4

10:30 - 11:30 Forhandlinger (eller efter valget af kvæstorer) 4

Konklusioner fra det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019 - Redegørelser ved Det Europæiske Råd
og Kommissionen 4



Oversigt
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Taletid (forretningsordenens artikel 162) 6

Frister 7



Tirsdag den 2. juli 2019

 

 

10:00 - 11:00
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10:00 - 11:00 Åbning af mødet

3 • Åbning af mødet



Onsdag den 3. juli 2019

 
De angivne tidspunkter for de forskellige valgrunder med henblik på valget af formanden og næstformændene er kun

vejledende.

 

09:00 - 13:00

 

13:00      (eller efter valget af formanden) Arbejdsplan

 

13:00 - 13:30     (eller efter valget af formanden) AFSTEMNING

 

15:00 - 19:00
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09:00 - 13:00 Valg

13:00 (eller efter valget af formanden) Arbejdsplan

13:00 - 13:30 (eller efter valget af formanden) AFSTEMNING

15:00 - 19:00 Valg

20:00 - 20:15 Bekendtgørelse

20:15 - 23:00 Valg

53 À • Valg af formand for Parlamentet

Første valgrunde

41 • Valg af formand for Parlamentet

Eventuelt anden valgrunde

42 • ELLER

36 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Første valgrunde

27 À - De stående udvalgs medlemstal

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • Valg af formand for Parlamentet

Eventuelt tredje valgrunde

47 • ELLER

49 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt første eller anden valgrunde

50 • Valg af formand for Parlamentet

Eventuelt fjerde og sidste valgrunde

46 • ELLER



 

20:00 - 20:15

 

20:15 - 23:00
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51 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt første, anden eller tredje og sidste valgrunde

52 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt første, anden eller tredje og sidste valgrunde

32 • Bekendtgørelse af udnævnelser til parlamentariske udvalg

44 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Første, anden eller tredje og sidste valgrunde

45 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt tredje og sidste valgrunde



Torsdag den 4. juli 2019

 
De angivne tidspunkter for de forskellige valgrunder med henblik på valget af kvæstorerne er kun vejledende.

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:30     Forhandlinger (eller efter valget af kvæstorer)
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09:00 - 10:30 Valg

10:30 - 11:30 Forhandlinger (eller efter valget af kvæstorer)

37 • Valg af kvæstorer

Første valgrunde

38 • Valg af kvæstorer

Eventuelt anden valgrunde

39 • Valg af kvæstorer

Eventuelt tredje og sidste valgrunde

15 • Konklusioner fra det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2019/2686(RSP)]



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 162) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 162)

 
 

Torsdag den 4. juli 2019

 

10:30 - 11:30
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Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Frister

 
 

Onsdag den 3. juli 2019
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53 À • Valg af formand for Parlamentet

- Indstilling af kandidater til formandsposten i første valgrunde
forelægges for den afgående formand og gives til
vicegeneralsekretæren (Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan
area of the Presidency")

Tirsdag den 2. juli, 22.00

27 À • De stående udvalgs medlemstal

- Forslag til beslutning Mandag den 1. juli, 19.00

- Ændringsforslag Tirsdag den 2. juli, 10.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 2. juli, 17.00
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