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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 21 oktober 2019

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

33 À • Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs

Uttalande av kommissionen

[2019/2854(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

41 • Faran med våldsam högerextremism (mot bakgrund av händelserna nyligen i Halle,
Tyskland)

Uttalande av kommissionen

[2019/2885(RSP)]

48 À • Kriminalisering av sexualundervisning i Polen

Uttalande av kommissionen

[2019/2891(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas under sammanträdesperioden november I

47 • Stormarna i Europa – särskilt de kraftiga regnen i Spanien och orkanen på
Azorerna (Portugal)

Uttalande av kommissionen

[2019/2892(RSP)]

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



Tisdagen den 22 oktober 2019

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING
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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING

15.00 - 21.00 Debatt

15 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2019/2721(RSP)]

27 • Utvärdering av Junckerkommissionen

Uttalande av kommissionens ordförande

[2019/2831(RSP)]

Följda av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

24 «««I - Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

Betänkande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

[2019/0180(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

21 «««I - Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs
fiskeinsatser i unionens vatten

Betänkande: Chris Davies (A9-0014/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets
fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

[2019/0187(COD)]

Fiskeriutskottet

22 ««« - Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade
kungarikets utträde ur unionen

Rekommendation: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av
unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

[2019/0186(APP)]

Budgetutskottet

25 À«««I - Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502

Betänkande: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Utskottet för transport och turism

 (ännu ej antaget)



15.00 - 21.00     
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16 À • Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

Betänkande: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Budgetutskottet

10 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret
(Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

11 • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

35 • Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2877(RSP)]

36 À • Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och
filialer – offentlig rapportering land för land

Uttalande av rådet

[2019/2882(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



Onsdagen den 23 oktober 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

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 - 23.00 Debatt

40 À • Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa

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

[2019/2886(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

28 À • Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2020 – alla avsnitt

16 À - Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

Betänkande: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Budgetutskottet

10 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

11 - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

29 À - Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin

Resolutionsförslag

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Klimat- och miljökrisen

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2019/2887(RSP)]

20 • Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2018

[2019/2802(RSP)]

I närvaro av revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne

32 À • Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Muntliga frågor

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rådet
Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

[2019/2755(RSP)]

43 À • Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2883(RSP)]

42 • Situationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och
studenters protester

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

[2019/2884(RSP)]

31 • FN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2861(RSP)]



Torsdagen den 24 oktober 2019

 

 

10.00 - 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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10.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

37 À • Situationen för HBTI-personer i Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egypten

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Förslaget till ny strafflag i Indonesien

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

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

23 6 «««I - Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som
uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning
(EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den
allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Utskottet för regional utveckling

34 À - Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A.
(Cromomed m. fl.)

Resolutionsförslag

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs

Resolutionsförslag

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig
rapportering land för land

Resolutionsförslag

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa

Resolutionsförslag

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Resolutionsförslag

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Resolutionsförslag

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande
direktör för AFME

Muntlig fråga

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Kommissionen
Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME

[2019/2888(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 21 oktober 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 22 oktober 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

Onsdagen den 23 oktober 2019

 

09.00 - 11.50

 

9 9Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5') :20'

Ledamöter :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :45'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (17 x 1') :17'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(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'



15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 24 oktober 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker) :10'

Frågeställare (utskott) :5'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :30'

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

:10'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

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

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

Ledamöter :45'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

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 21 oktober 2019

 

 

Tisdagen den 22 oktober 2019

 

 

Onsdagen den 23 oktober 2019
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33 À • Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 21 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

48 À • Kriminalisering av sexualundervisning i Polen - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 november kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 11 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 11 november kl. 14.00

25 À • Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502  - Betänkande: Karima
Delli

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 16 oktober kl. 13.00

16 À • Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt  - Betänkande: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 16 oktober kl. 13.00

36 À • Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig
rapportering land för land - Uttalande av rådet

- Resolutionsförslag Måndagen den 21 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

40 À • Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 21 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00



 

Torsdagen den 24 oktober 2019
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28 À • Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2020 – alla avsnitt

- Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av
utskott eller minst 40 parlamentsledamöter

Torsdagen den 5 september kl. 12.00

- Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av
politiska grupper

Torsdagen den 12 september kl. 12.00

- Nytt framläggande av ändringsförslag som förkastats i utskottet Onsdagen den 16 oktober kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda omröstningar", "delade omröstningar" och
"omröstningar med namnupprop" avseende ändringsförslag till
förslaget till budget

Måndagen den 21 oktober kl. 12.00

29 À • Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin -
Resolutionsförslag

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

32 À • Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet - Muntliga frågor (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
(O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Resolutionsförslag Måndagen den 21 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 22 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

43 À • Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 23 oktober kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 19.00

37 À • Situationen för HBTI-personer i Uganda

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 21 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00

38 À • Egypten

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 21 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00

39 À • Förslaget till ny strafflag i Indonesien

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 21 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00
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23 6 • Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till
följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal  - Betänkande: Younous Omarjee
(A9-0020/2019)

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning
eller omröstning med namnupprop

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

34 À • Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A.
(Cromomed m. fl.) - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 23 oktober kl. 16.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 18 oktober kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 21 oktober kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 22 oktober 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 23 oktober kl. 19.00
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