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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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17.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Klimatförändringar

 
Slut på den gemensamma debatten
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

51 À • Klimat- och miljönödläge

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2930(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

10 À • FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)

Muntliga frågor

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

18 À • EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa
könsrelaterat våld

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2855(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

17 ««« • Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och
köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och
Ukraina

Rekommendation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det
avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de
handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i
associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Utskottet för internationell handel
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50 • 30 år efter sammetsrevolutionen: vikten av kampen för frihet och demokrati i
Central- och Östeuropa för det historiska enandet av Europa

Uttalande av kommissionen

[2019/2931(RSP)]

58 À • De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare
och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari
1991 i Vilnius

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2938(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

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



Tisdagen den 26 november 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

11 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2722(RSP)]

26 • Tal av Oleg Sentsov, 2018 års Sacharovpristagare

17 ««« - Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av
fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina

Rekommendation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Utskottet för internationell handel

44 « - Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom
unionen

Betänkande: Paul Tang (A9-0034/2019)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma
försvarsinsatser inom unionen

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

28 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger

Betänkande: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Betänkande om utnämningen av Joëlle Elvinger till ledamot av revisionsrätten

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Budgetkontrollutskottet

29 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala

Betänkande: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Betänkande om utnämningen av François-Roger Cazala till ledamot av revisionsrätten

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Budgetkontrollutskottet



 

15.00 - 23.00     
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30 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Betänkande om utnämningen av Alex Brenninkmeijer till ledamot av revisionsrätten

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Budgetkontrollutskottet

31 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis

Betänkande: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Betänkande om utnämningen av Nikolaos Milionis till ledamot av revisionsrätten

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Budgetkontrollutskottet

32 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Betänkande om utnämningen av Klaus-Heiner Lehne till ledamot av revisionsrätten

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Budgetkontrollutskottet

35 À - Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter

Resolutionsförslag

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Debatt: 13/11/2019)

20 • Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag

Betänkande: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för
budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén

49 • EU:s hantering av extrema meteorologiska händelser och deras effekter: Hur kan de
europeiska stadsområdena och deras kulturarv skyddas?

Uttalande av kommissionen

[2019/2932(RSP)]

48 À • Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-
fria zoner”

Uttalande av kommissionen

[2019/2933(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i december

33 À • Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s
dom i Airbus-tvisten

Uttalande av kommissionen

[2019/2895(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
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42 À • Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan

Uttalande av kommissionen

[2019/2918(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



Onsdagen den 27 november 2019

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 13.00     OMRÖSTNING
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09.00 - 11.30 Debatt

12.00 - 13.00 OMRÖSTNING

13.00 - 13.30 (Utdelning av LUX-priset)

15.00 - 23.00 Debatt

23 • Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess
program

[2019/2801(RSP)]

24 - Val av kommissionen

[2019/2109(INS)]

Föregås av en runda talare från de politiska grupperna i omvänd ordning

40 - Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

Betänkande: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Budgetutskottet

56 - Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att
hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av
flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som
migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Budgetutskottet

27 - Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens
allmänna budget för 2020

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s
solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Budgetutskottet

20 - Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag

Betänkande: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén



13.00 - 13.30

 

15.00 - 23.00     
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61 • (Utdelning av LUX-priset)

60 • Andra länders inblandning i våra demokratier och val

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2019/2941(RSP)]

47 • Utvecklingen i det östra grannskapet

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-
länderna

Muntliga frågor

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Utskottet för utveckling
Rådet
De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av
stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Utskottet för utveckling
Kommissionen
De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av
stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

[2019/2832(RSP)]



Torsdagen den 28 november 2019

 

 

09.00 - 11.20     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

11.30 - 13.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.20 Debatt

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

57 • Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU

Uttalande av kommissionen

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situationen för friheterna i Algeriet

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, fallet José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög
kvalitet

Rekommendation: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet
mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av
den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött
från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av
höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Utskottet för internationell handel
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39 À - Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög
kvalitet

Betänkande: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om
ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta
staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet
om import av nötkött från djur som inte behandlats
med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa
produkter från Europeiska unionen (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

37 À - Situationen i Bolivia

Resolutionsförslag

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Debatt: 13/11/2019)

51 À - Klimat- och miljönödläge

Resolutionsförslag

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)

Resolutionsförslag

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld

Resolutionsförslag

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare
som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

Resolutionsförslag

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-
tvisten

Resolutionsförslag

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan

Resolutionsförslag

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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19 À - De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

Resolutionsförslag

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Kundtjänstnummer med prefixet 0800

Muntlig fråga

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Bestämmelser för telekommunikation

[2019/2937(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 25 november 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 26 november 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Rådet (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

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'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Ordförande för budgetutskottet :6'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



Onsdagen den 27 november 2019

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 28 november 2019

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 16.00
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Kommissionens tillträdande ordförande (inklusive svar) :30'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

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

:30'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5') :20'

Ledamöter :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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 :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

 
 

Måndagen den 25 november 2019

 

 

Tisdagen den 26 november 2019
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51 À • Klimat- och miljönödläge - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

10 À • FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) - Muntliga frågor (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 -
B9-0056/2019)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 november kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 november kl. 14.00

18 À • EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld -
Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

58 À • De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som
deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

35 À • Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter -
Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 november kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 november kl. 14.00

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

Måndagen den 25 november kl. 19.00

48 À • Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” - Uttalande
av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 11 december kl. 19.00

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

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



 

Onsdagen den 27 november 2019

 

 

Torsdagen den 28 november 2019
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33 À • Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten -
Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

42 À • Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

19 À • De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna - Muntliga
frågor (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 november kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 november kl. 20.00

54 À • Situationen för friheterna i Algeriet

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 14.00

52 À • Kuba, fallet José Daniel Ferrer

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 14.00

53 À • Haiti

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 november kl. 14.00

39 À • Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet  -
Betänkande: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Ändringsförslag Tisdagen den 26 november kl. 13.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00
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37 À • Situationen i Bolivia - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 26 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 27 november kl. 16.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 22 november kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 25 november kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 26 november 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 27 november kl. 19.00
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