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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 15 juli 2019

 

 

17.00 - 20.00     
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17.00 - 20.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

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



Tisdagen den 16 juli 2019

 

 

09.00 - 12.30     PRIORITERAD DEBATT

 

15.00 - 16.00     

 

18.00 - 20.00

 

20.00 - 23.00     (eller efter valet av kommissionens ordförande): Debatter
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09.00 - 12.30 PRIORITERAD DEBATT

15.00 - 16.00 Debatt

18.00 - 20.00 Val

20.00 - 23.00 (eller efter valet av kommissionens ordförande): Debatter

12 • Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Inget ögonkontaktsförfarande och inget förfarande med blått kort

21 • Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2685(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

15 • Val av kommissionens ordförande

25 • Genomförande av EU:s globala strategi

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

[2019/2729(RSP)]

26 À • Situationen in Venezuela

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

[2019/2730(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

27 • Situationen i Persiska viken

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

[2019/2731(RSP)]

31 • Situationen i Moldavien

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

[2019/2737(RSP)]
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Onsdagen den 17 juli 2019

 

 

10.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING

 

15.00 - 19.00     

 

19.00 - 19.15
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10.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING

15.00 - 19.00 Debatt

19.00 - 19.15 Tillkännagivande

22 • Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2687(RSP)]

24 À - Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Humanitärt stöd i Medelhavsområdet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2718(RSP)]

32 • Områden med ren luft i EU-städer

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2738(RSP)]

19 • Meddelande om utnämningar till de interparlamentariska delegationerna



Torsdagen den 18 juli 2019

 

 

10.00 - 11.00     
 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

11.00 - 13.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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10.00 - 11.00 Debatt

11.00 - 13.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

28 À • Situationen i Hong Kong

RC B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019,
B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

RC B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019,
B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

RC B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019,
B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(RSP)]

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

26 À - Situationen in Venezuela

Resolutionsförslag

RC B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019,
B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Tisdagen den 16 juli 2019

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 16.00

 

20.00 - 23.00

 

 

Onsdagen den 17 juli 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 19.00
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Den nominerade kandidaten till posten som kommissionens
ordförande (inklusive repliker)

:30'

Ledamöter :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

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'

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

:40'

Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5') :20'

Ledamöter :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

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'

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'



Torsdagen den 18 juli 2019

 

10.00 - 11.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :15'

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

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

Ledamöter :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30



Tidsfrister

 
 

Tisdagen den 16 juli 2019

 

 

Onsdagen den 17 juli 2019

 

 

Torsdagen den 18 juli 2019
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26 À • Situationen in Venezuela - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 15 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 17 juli kl. 10.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 17 juli kl. 11.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 16.00

24 À • Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna

- Förslag till beslut Fredagen den 12 juli kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 15 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 16 juli kl. 16.00

28 À • Situationen i Hong Kong

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 15 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 14.00

29 À • Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 15 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 14.00

30 À • Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 15 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 17 juli kl. 14.00



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

Onsdagen den 17 juli kl. 19.00
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