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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
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15:00 - 15:30     Højtideligt møde

 

15:30 - 24:00     
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15:00 - 15:30 Højtideligt møde

15:30 - 24:00 Forhandling

32 • International mindedag for holocaust

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

49 • Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2539(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

43 • Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte
mandatindehavere

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2534(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

40 • Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden
septemer 2018

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2517(RSP)]

50 À • Situationen i Venezuela

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2019/2543(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

41 • Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og
Taiwan

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2019/2529(RSP)]

42 • Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion

Betænkning: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering
af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr.
733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

6 À • Årlig beretning om konkurrencepolitikken

Betænkning: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Betænkning om årlig beretning om konkurrencepolitikken

[2018/2102(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

5 • Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser -
bekæmpelse af svig

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Betænkning om årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle
interesser - bekæmpelse af svig

[2018/2152(INI)]

Budgetkontroludvalget

35 À • Strategier for romaernes integration

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2509(RSP)]

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

39 À • Ændringer til Parlamentets forretningsorden

Betænkning: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit
I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII;
Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II

[2018/2170(REG)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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