
18/09/19 640.179/OJ

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET

2019 2024

Plenarhandling

FÖREDRAGNINGSLISTA

16–19 september 2019
Strasbourg



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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Måndagen den 16 september 2019 1

17.00 - 21.00 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Situationen för skogarna i EU - Uttalande av kommissionen 1

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer - Muntlig fråga (O-000026/2019 -
B9-0051/2019) 1

Situationen i Hongkong - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik 1

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen) 1

Tisdagen den 17 september 2019 2

09.00 - 11.50 2

Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling - Uttalande
av kommissionen 2

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde  - Betänkande:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING 2

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde  - Betänkande:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd  - Betänkande: Roberto
Gualtieri (A9-0007/2019) 2

Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland  - Betänkande: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0003/2019) 2

15.00 - 21.00 3

Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska
processer - Uttalanden av rådet och kommissionen 3

Skogsbränderna i Amazonas - Uttalanden av rådet och kommissionen 3

Säkerhetsläget i Burkina Faso - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik 3

Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia -
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik 3

Situationen i Kashmir - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik 3

Onsdagen den 18 september 2019 4

09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT 4

Förenade kungarikets utträde ur EU - Uttalanden av rådet och kommissionen 4

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar 4

Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018  - Betänkande: John Howarth (A9-0005/2019) 4

Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft:
Horisont 2020 och Erasmus+  - Betänkande: John Howarth (A9-0004/2019) 4

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike  -
Betänkande: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) 4
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Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för
stöd till Rumänien, Italien och Österrike  - Betänkande: John Howarth (A9-0006/2019) 4

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 –
tekniskt stöd på kommissionens initiativ  - Betänkande: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) 5

Förenade kungarikets utträde ur EU - Resolutionsförslag 5

15.00 - 21.00 5

Kampen mot cancer - Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen) 5

Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 5

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid - Uttalanden av rådet och kommissionen 5

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt - Uttalanden av rådet och kommissionen 5

Torsdagen den 19 september 2019 6

09.00 - 11.50 6

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 144 i arbetsordningen) 6

Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare 6

Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket 6

Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla
medborgarskap 6

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar 6

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen) 6

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer - Resolutionsförslag 6

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid - Resolutionsförslag 6

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt - Resolutionsförslag 6

15.00 - 16.00 7

Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU - Uttalande av kommissionen 7

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 9
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17.00 - 21.00     
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17.00 - 21.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

29 • Situationen för skogarna i EU

Uttalande av kommissionen

[2019/2807(RSP)]

25 À • Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer

Muntlig fråga

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer

[2019/2800(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

30 • Situationen i Hongkong

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2019/2808(RSP)]

2 • Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)



Tisdagen den 17 september 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING

15.00 - 21.00 Debatt

31 • Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en
hållbar utveckling

Uttalande av kommissionen

[2019/2809(RSP)]

26 « • Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine
Lagarde

Betänkande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Betänkande om rådets rekommendation för utnämningen av ordföranden för Europeiska
centralbanken

[2019/0810(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

26 « - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde

Betänkande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

13 « - Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

Betänkande: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska
centralbankens tillsynsnämnd

[2019/0903(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

14 À« - Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur
fordonsregister i Irland

[2019/0806(CNS)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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32 À • Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och
europeiska demokratiska processer

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2810(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

33 • Skogsbränderna i Amazonas

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2811(RSP)]

34 • Säkerhetsläget i Burkina Faso

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2019/2812(RSP)]

35 • Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av
fredsprocessen i Colombia

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2019/2813(RSP)]

36 • Situationen i Kashmir

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2019/2815(RSP)]



Onsdagen den 18 september 2019

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITERAD DEBATT

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 21.00 Debatt

41 À • Förenade kungarikets utträde ur EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2817(RSP)]

19 - Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018

Betänkande: John Howarth (A9-0005/2019)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för
budgetåret 2019: Införande av överskottet från budgetåret 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Budgetutskottet

21 À - Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s
konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+

Betänkande: John Howarth (A9-0004/2019)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 för
budgetåret 2019 – Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och
Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Budgetutskottet

20 - Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

Betänkande: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Budgetutskottet

24 - Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

Betänkande: John Howarth (A9-0006/2019)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för
budgetåret 2019 i samband med utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien,
Italien och Österrike

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Budgetutskottet
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23 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 –
tekniskt stöd på kommissionens initiativ

Betänkande: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Budgetutskottet

41 À - Förenade kungarikets utträde ur EU

Resolutionsförslag

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Kampen mot cancer

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2019/2818(RSP)]

11 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2819(RSP)]

39 À • Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2820(RSP)]



Torsdagen den 19 september 2019

 

 

09.00 - 11.50     
 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

43 À • Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-
medborgare med dubbla medborgarskap

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

25 À - Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer

Resolutionsförslag

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid

Resolutionsförslag

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt

Resolutionsförslag

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15.00 - 16.00     
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42 • Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU

Uttalande av kommissionen

[2019/2806(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 16 september 2019

 

17.00 - 21.00

 

 

Tisdagen den 17 september 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00

 

9 9Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

640.179/OJ 640.179/OJ

Frågeställare (utskott) :5'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:10'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Ledamöter :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kandidat till posten som ordföranden för Europeiska centralbanken :5'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande :6'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:30'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



Onsdagen den 18 september 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00

 

 

Torsdagen den 19 september 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :35'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Ledamöter :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen) (3 x 2') :6'

Ledamöter :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 16 september 2019

 

 

Tisdagen den 17 september 2019

 

 

Onsdagen den 18 september 2019
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25 À • Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer - Muntlig fråga (O-000026/2019 -
B9-0051/2019)

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 september kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 september kl. 16.00

14 À • Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland  - Betänkande: Juan Fernando
López Aguilar (A9-0003/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 11 september kl. 13.00

32 À • Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska
processer - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 2 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 7 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 7 oktober kl. 14.00

41 À • Förenade kungarikets utträde ur EU - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Torsdagen den 12 september kl. 16.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 16 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 16 september kl. 20.00

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

Tisdagen den 17 september kl. 16.00

21 À • Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft:
Horisont 2020 och Erasmus+  - Betänkande: John Howarth (A9-0004/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 11 september kl. 13.00

38 À • Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 17 september kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 18 september kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 18 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 18 september kl. 19.00



 

Torsdagen den 19 september 2019

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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39 À • Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 september kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 september kl. 16.00

43 À • Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 14.00

44 À • Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 14.00

45 À • Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla
medborgarskap

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 13 september kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 16 september kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 17 september kl. 19.00

- Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
(artikel 144 i arbetsordningen)

Onsdagen den 18 september kl. 19.00
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