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Under det konstituerande plenarsammanträdet kan de politiska grupperna
sammanträda

måndag eftermiddag
tisdag

onsdag och torsdag mellan de olika valomgångarna



Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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kommissionen 4



Innehåll

640.068/OJ 640.068/OJ

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 6

Tidsfrister 7



Tisdagen den 2 juli 2019

 

 

10.00 - 11.00

1 1Tisdagen den 2 juli 2019

640.068/OJ 640.068/OJ

10.00 - 11.00 Mötets öppnande

3 • Mötets öppnande



Onsdagen den 3 juli 2019

 
Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valen av talman och vice talmän är preliminära.

 

09.00 - 13.00

 

13.00      (eller efter valet av talman) Arbetsplan

 

13.00 - 13.30     (eller efter valet av talman) OMRÖSTNING

 

15.00 - 19.00
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09.00 - 13.00 Val

13.00 (eller efter valet av talman) Arbetsplan

13.00 - 13.30 (eller efter valet av talman) OMRÖSTNING

15.00 - 19.00 Val

20.00 - 20.15 Tillkännagivande

20.15 - 23.00 Val

53 À • Val av parlamentets talman

Första valomgången

41 • Val av parlamentets talman

Eventuell andra valomgång

42 • ELLER

36 • Val av parlamentets vice talmän

Första valomgången

27 À - Antalet ledamöter i utskotten

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • Val av parlamentets talman

Eventuell tredje valomgång

47 • ELLER

49 • Val av parlamentets vice talmän

Eventuell första eller andra valomgång

50 • Val av parlamentets talman

Eventuell fjärde och sista valomgång

46 • ELLER



 

20.00 - 20.15

 

20.15 - 23.00
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51 • Val av parlamentets vice talmän

Eventuell första, andra eller tredje och sista valomgång

52 • Val av parlamentets vice talmän

Eventuell första, andra eller tredje och sista valomgång

32 • Tillkännagivande av utnämningar till utskotten

44 • Val av parlamentets vice talmän

Första, andra eller tredje och sista valomgången

45 • Val av parlamentets vice talmän

Eventuell tredje och sista valomgång



Torsdagen den 4 juli 2019

 
Tidsangivelserna rörande de olika valomgångarna i valet av kvestorer är preliminära.

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 11.30     Debatt (eller efter valet av kvestorer)
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09.00 - 10.30 Val

10.30 - 11.30 Debatt (eller efter valet av kvestorer)

37 • Val av parlamentets kvestorer

Första valomgången

38 • Val av parlamentets kvestorer

Eventuell andra valomgång

39 • Val av parlamentets kvestorer

Eventuell tredje och sista valomgång

15 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–21 juni 2019

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2019/2686(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Torsdagen den 4 juli 2019

 

10.30 - 11.30
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Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30' 30

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



Tidsfrister

 
 

Onsdagen den 3 juli 2019
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53 À • Val av parlamentets talman

- Nomineringarna till den första valomgången i valet av talman ska
ställas till den avgående talmannen och överlämnas till biträdande
generalsekreteraren (Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan area
of the Presidency")

Tisdagen den 2 juli kl. 22.00

27 À • Antalet ledamöter i utskotten

- Resolutionsförslag Måndagen den 1 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 2 juli kl. 10.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 2 juli kl. 17.00
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