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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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Oversigt
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Mandag den 16. december 2019 1

17:00 - 23:00 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 - Redegørelse ved Kommissionen 1

Forhandling under ét - Momssvig og betalingstjenesteydere 1

Krav til betalingstjenesteudbydere  - Betænkning: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig
- Betænkning: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Forhandling under ét - Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion 1

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion  - Betænkning: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion  - Betænkning: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 - Mundtlig forespørgsel
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Makroøkonomisk bistand til Jordan  - Betænkning: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172) 2

Tirsdag den 17. december 2019 3

09:00 - 11:50 3

Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia -
Redegørelse ved Kommissionen 3

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 3

Valg af ombudsmanden 3

Makroøkonomisk bistand til Jordan  - Betænkning: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om
bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet  - Henstilling: Roberta Metsola
(A9-0043/2019) 3

Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om
bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet  - Henstilling: Roberta Metsola
(A9-0044/2019) 3

Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang
til Eurodac med henblik på retshåndhævelse  - Henstilling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene  -
Henstilling: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Krav til betalingstjenesteudbydere  - Betænkning: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig  -
Betænkning: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")  -
Betænkning: Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion  - Betænkning: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 4

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion  - Betænkning: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 4



Oversigt
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15:00 - 23:00 5

Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne -
Mundtlig forespørgsel (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

EU's handicapstrategi efter 2020 - Redegørelse ved Kommissionen 5

Resultatet af COP25 - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 5

EU's bestøverinitiativ - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 5

Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 5

Digital omstilling af sundhed og pleje - Mundtlig forespørgsel (O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

Onsdag den 18. december 2019 6

09:00 - 11:50 6

Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter om grundlæggende
rettigheder 6

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019 - Redegørelser ved Det
Europæiske Råd og Kommissionen 6

12:00 - 12:30 6

Tildeling af Sakharov-prisen 6

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 6

Valg af ombudsmanden 6

Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem
søjlerne i regnskabsåret 2020  - Betænkning: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil  -
Henstilling: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb - Forslag
til beslutning 6

Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 - Forslag
til afgørelse 7

Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder -
Forslag til beslutning 7

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 - Forslag til beslutning 7

Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia -
Forslag til beslutning 7

EU's bestøverinitiativ - Forslag til beslutning 7

Digital omstilling af sundhed og pleje - Forslag til beslutning 7

15:00 - 23:00 7

Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og Kommissionens forslag til en
europæisk grøn aftale - Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162) 7

Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 7

Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen - Redegørelse ved næstformanden
for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 7

Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 8

Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 8

En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden - Redegørelser ved Rådet og
Kommissionen 8
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Torsdag den 19. december 2019 9

10:00 - 11:50 9

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
(forretningsordenens artikel 144) 9

Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso 9

Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar 9

Den russiske lov om "udenlandske agenter" 9

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 9

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144) 9

Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 - Forslag til beslutning 9

Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") - Forslag til beslutning 9

Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua - Forslag til beslutning 9

Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran - Forslag til beslutning 10

15:00 - 16:00 10

Meddelelse fra USA's handelsrepræsentant om indledning af en undersøgelse under sektion 301 vedrørende
skat på digitale tjenester - Redegørelse ved Kommissionen 10

Taletid (forretningsordenens artikel 171) 12

Frister 14



Mandag den 16. december 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Forhandling under ét - Momssvig og betalingstjenesteydere

 
Afslutning af forhandlingen under ét
 
Forhandling under ét - Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske

Centralbanks direktion

1 1Mandag den 16. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

63 À • Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2989(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

36 « • Krav til betalingstjenesteudbydere

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for
så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

35 « • Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på
bekæmpelse af momssvig

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative
samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

34 • Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske
Centralbanks direktion

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget



 
Afslutning af forhandlingen under ét
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33 • Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske
Centralbanks direktion

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

19 À • Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Mundtlig forespørgsel

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Økonomi- og Valutaudvalget
Kommissionen
Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Afstemningen finder sted onsdag

16 «««I • Makroøkonomisk bistand til Jordan

Betænkning: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende
makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Udvalget om International Handel

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)



Tirsdag den 17. december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

46 À • Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på
Daphne Caruana Galizia

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2954(RSP)]

Afstemningen finder sted onsdag

14 - Valg af ombudsmanden

[2019/2042(INS)]

Første valgrunde

16 «««I - Makroøkonomisk bistand til Jordan

Betænkning: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Udvalget om International Handel

17 ««« - Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om
bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

Henstilling: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det
Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om
intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og
grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse
2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse
2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører
laboratorieaktiviteter

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

18 ««« - Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde,
navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

Henstilling: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og
Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om
intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og
grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse
2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse
2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører
laboratorieaktiviteter

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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32 ««« - Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat
der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz,
vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

Henstilling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det
Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for
behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac
med henblik på retshåndhævelse

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

22 ««« - Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

Henstilling: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden
side

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Udvalget om International Handel

36 « - Krav til betalingstjenesteudbydere

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

35 « - Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af
momssvig

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

31 « - De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union
("associeringsafgørelsen")

Betænkning: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november
2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union
("associeringsafgørelsen")

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Udviklingsudvalget

34 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

33 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget



15:00 - 23:00     
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53 • Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle
interesser i medlemsstaterne

Mundtlig forespørgsel

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Budgetkontroludvalget
Kommissionen
Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i
medlemsstaterne

[2019/2963(RSP)]

55 À • EU's handicapstrategi efter 2020

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2975(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode

66 • Resultatet af COP25

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2998(RSP)]

25 À • EU's bestøverinitiativ

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2803(RSP)]

38 • Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2944(RSP)]

24 À • Digital omstilling af sundhed og pleje

Mundtlig forespørgsel

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Digital omstilling af sundhed og pleje

[2019/2804(RSP)]



Onsdag den 18. december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 (Tildeling af Sakharovprisen)

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

44 • Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter
om grundlæggende rettigheder

[2019/2951(RSP)]

Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere

11 • Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2019/2723(RSP)]

45 • Tildeling af Sakharov-prisen

59 • Valg af ombudsmanden

Eventuelt, anden og tredje valgrunde

30 «««I - Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem
søjlerne i regnskabsåret 2020

Betænkning: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr.
1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

10 ««« - Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen
hertil

Henstilling: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri
mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia
og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Fiskeriudvalget

48 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb

Forslag til beslutning

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

Forslag til afgørelse

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri
områder

Forslag til beslutning

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Forhandling: 26/11/2019)

19 À - Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Forslag til beslutning

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana
Galizia

Forslag til beslutning

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - EU's bestøverinitiativ

Forslag til beslutning

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Digital omstilling af sundhed og pleje

Forslag til beslutning

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og
Kommissionens forslag til en europæisk grøn aftale

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

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

[2019/2952(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode
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57 À • Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2988(RSP)]

Afstemningen finder sted i februar



Torsdag den 19. december 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

9 9Torsdag den 19. december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Forhandling

61 À • Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen
Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Den russiske lov om "udenlandske agenter"

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

63 À - Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Forslag til beslutning

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

Forslag til beslutning

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

Forslag til beslutning

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

Forslag til beslutning

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Meddelelse fra USA's handelsrepræsentant om indledning af en undersøgelse under
sektion 301 vedrørende skat på digitale tjenester

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2979(RSP)]



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 171) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 171)

 
 

Mandag den 16. december 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Tirsdag den 17. december 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Onsdag den 18. december 2019

 

09:00 - 11:50

 

12 12Taletid (forretningsordenens artikel 171)
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Kommissionen (inkl. svar) :30'

Ordførere (3 x 6') :18'

Forespørgere (udvalg) :5'

Catch-the-eye (5 x 5') :25'

Medlemmer :150'

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

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :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 (inkl. svar) :30'

Kommissionen (inkl. svar) :50'

Forespørgere (udvalg) (2 x 5') :10'

Catch-the-eye (6 x 5') :30'

Medlemmer :240'

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

Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar) :20'

Formanden for Kommissionen (inkl. svar) :5'

Kommissionen (inkl. svar) :15'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :75'

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



15:00 - 23:00

 

 

Torsdag den 19. december 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål :4'

Rådet (inkl. svar) :15'

Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl.
svar)

:40'

Kommissionen (inkl. svar) :15'

Catch-the-eye (5 x 5') :25'

Medlemmer :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl.
svar)

:15'

Beslutningsforslagsstillere (artikel 144) :1'

Catch-the-eye (artikel 144) (3 x 2') :6'

Medlemmer :45'

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

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :30' 30

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



Frister

 
 

Mandag den 16. december 2019

 

 

Tirsdag den 17. december 2019
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63 À • Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 - Redegørelse ved
Kommissionen

- Forslag til beslutning Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Onsdag den 18. december, 16.00

19 À • Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 - Mundtlig forespørgsel
(O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Forslag til beslutning Torsdag den 12. december, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 17. december, 16.00

46 À • Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana
Galizia - Redegørelse ved Kommissionen

- Forslag til beslutning Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 12.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 17. december, 19.00

55 À • EU's handicapstrategi efter 2020 - Redegørelse ved Kommissionen

Forslag til beslutning

Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag

25 À • EU's bestøverinitiativ - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 11. december, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 17. december, 16.00

24 À • Digital omstilling af sundhed og pleje - Mundtlig forespørgsel (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Forslag til beslutning Torsdag den 12. december, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 17. december, 16.00



Onsdag den 18. december 2019
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48 À • Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb -
Forslag til beslutning

- Ændringsforslag Fredag den 13. december, 13.00

40 À • Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri
områder - Forslag til beslutning

- Forslag til beslutning Onsdag den 11. december, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 16. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Tirsdag den 17. december, 16.00

39 À • Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

- Forslag til beslutning Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Onsdag den 18. december, 16.00

43 À • Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen - Redegørelse ved
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik

Forslag til beslutning

Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag

57 À • Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

- Forslag til beslutning Mandag den 16. december, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. december, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Onsdag den 18. december, 16.00

65 À • Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

- Forslag til beslutning Tirsdag den 17. december, 12.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Onsdag den 18. december, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Lørdag den 18. januar, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Onsdag den 18. december, 19.00

64 À • En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden - Redegørelser ved Rådet
og Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 5. februar, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 10. februar, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 10. februar, 20.00



Torsdag den 19. december 2019

 

Særskilt afstemning - delt afstemning - afstemning ved navneopråb
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61 À • Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 16. december, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 14.00

60 À • Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 16. december, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 14.00

62 À • Den russiske lov om "udenlandske agenter"

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 16. december, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 18. december, 14.00

- Tekster, der sættes under afstemning tirsdag Fredag den 13. december, 12.00

- Tekster, der sættes under afstemning onsdag Mandag den 16. december, 19.00

- Tekster, der sættes under afstemning torsdag Tirsdag den 17. december, 19.00

- Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af
menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
(forretningsordenens artikel 144)

Onsdag den 18. december, 19.00
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