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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 16 december 2019

 

 

17.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Momsbedrägerier och betaltjänstleverantörer

 
Slut på den gemensamma debatten
 
Gemensam debatt - Utnämning av ledamöter i Europeiska centralbankens direktion
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

63 À • Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989

Uttalande av kommissionen

[2019/2989(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

36 « • Krav för betaltjänstleverantörer

Betänkande: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Betänkande om förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad
gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

35 « • Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa
mervärdesskattebedrägeri

Betänkande: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Betänkande om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att
bekämpa mervärdesskattebedrägeri

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

34 • Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska
centralbankens direktion

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



 
Slut på den gemensamma debatten
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33 • Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska
centralbankens direktion

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À • Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0

Muntlig fråga

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Kommissionen
Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

16 «««I • Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

Betänkande: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare
makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

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

Utskottet för internationell handel

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



Tisdagen den 17 december 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

46 À • Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne
Caruana Galizia

Uttalande av kommissionen

[2019/2954(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

14 - Val av ombudsmannen

[2019/2042(INS)]

Första valomgången

16 «««I - Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

Betänkande: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

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

Utskottet för internationell handel

17 ««« - Avtal mellan EU och Schweiz om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

Rekommendation: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett
fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och
bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av
kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

18 ««« - Avtal mellan EU och Liechtenstein om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

Rekommendation: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett
fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och
bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av
kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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32 ««« - Protokoll till avtalet mellan EU och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat
som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad
gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

Rekommendation: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen,
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för
handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac
för brottsbekämpande ändamål

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

22 ««« - Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å
ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

Rekommendation: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Förslag till rekommendation om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet
om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

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

Utskottet för internationell handel

36 « - Krav för betaltjänstleverantörer

Betänkande: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

35 « - Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri

Betänkande: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

31 « - Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-
beslutet)

Betänkande: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november
2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-
beslutet)

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

Utskottet för utveckling

34 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

33 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



15.00 - 23.00     
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53 • Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska
intressen i medlemsstaterna

Muntlig fråga

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Budgetkontrollutskottet
Kommissionen
Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i medlemsstaterna

[2019/2963(RSP)]

55 À • EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020

Uttalande av kommissionen

[2019/2975(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.

66 • Resultatet av COP25-konferensen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2998(RSP)]

25 À • EU-initiativet för pollinerande insekter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2803(RSP)]

38 • Förhållanden för djurs välbefinnande under transport till tredjeländer

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2944(RSP)]

24 À • Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg

Muntlig fråga

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Den digitala omvandlingen av vård och omsorg

[2019/2804(RSP)]



Onsdagen den 18 december 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

6 6Onsdagen den 18 december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 12.30 (Utdelning av Sacharovpriset)

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

44 • Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande
stadgan om de grundläggande rättigheterna

[2019/2951(RSP)]

Följda av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

11 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2019/2723(RSP)]

45 • Utdelning av Sacharovpriset

59 • Val av Europeiska ombudsmannen

Eventuellt: en andra och en tredje valomgång

30 «««I - Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det
gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020

Betänkande: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013
vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

10 ««« - Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess
genomförandeprotokoll

Rekommendation: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan
Europeiska unionen och Republiken Gambia och om protokollet om genomförandet av det
partnerskapsavtalet

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

Fiskeriutskottet

48 À - Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb

Resolutionsförslag

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15.00 - 23.00     
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21 - Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

Förslag till beslut

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Resolutionsförslag

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debatt: 26/11/2019)

19 À - Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0

Resolutionsförslag

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia

Resolutionsförslag

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - EU-initiativet för pollinerande insekter

Resolutionsförslag

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg

Resolutionsförslag

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och
kommissionens förslag om en europeisk grön giv

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables")

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen

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

[2019/2952(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.
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57 À • Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2988(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i februari.



Torsdagen den 19 december 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

61 À • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, 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, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar 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 ryska lagen om ”utländska 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 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

63 À - Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989

Resolutionsförslag

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables")

Resolutionsförslag

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 för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua

Resolutionsförslag

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     

10 10Torsdagen den 19 december 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

65 À - Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran

Resolutionsförslag

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 • Meddelande från Förenta staternas representant i handelsfrågor om en utredning
enligt avsnitt 301 om skatt på digitala tjänster

Uttalande av kommissionen

[2019/2979(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 16 december 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 17 december 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Onsdagen den 18 december 2019

 

09.00 - 11.50
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Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (3 x 6') :18'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :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 (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) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :50'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :240'

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

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :20'

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

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



15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 19 december 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :15'

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

:40'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :254' 30

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

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

:15'

Författarna till 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) :10'

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 16 december 2019

 

 

Tisdagen den 17 december 2019
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63 À • Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 - Uttalande av
kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 16.00

19 À • Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 - Muntlig fråga (O-000040/2019
- B9-0060/2019)

- Resolutionsförslag Torsdagen den 12 december kl. 13.00

- 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

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

Tisdagen den 17 december kl. 16.00

46 À • Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia -
Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 13.00

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

Tisdagen den 17 december kl. 19.00

55 À • EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020 - Uttalande av kommissionen

Resolutionsförslag

Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution

25 À • EU-initiativet för pollinerande insekter - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 11 december kl. 13.00

- 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

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

Tisdagen den 17 december kl. 16.00

24 À • Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg - Muntlig fråga (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Resolutionsförslag Torsdagen den 12 december kl. 13.00

- 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

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

Tisdagen den 17 december kl. 16.00



Onsdagen den 18 december 2019
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48 À • Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb -
Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Fredagen den 13 december kl. 13.00

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

- Resolutionsförslag Onsdagen den 11 december kl. 13.00

- 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

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

Tisdagen den 17 december kl. 16.00

39 À • Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 16.00

43 À • Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Resolutionsförslag

Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution

57 À • Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua - Uttalande av vice ordföranden
för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 17 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 16.00

65 À • Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Tisdagen den 17 december kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 18 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Lördagen den 18 januari kl. 14.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 19.00

64 À • En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 februari kl. 20.00



Torsdagen den 19 december 2019

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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61 À • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 13.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 14.00

60 À • Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 13.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 14.00

62 À • Den ryska lagen om ”utländska agenter”

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 16 december kl. 20.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 13.00

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

Onsdagen den 18 december kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 13 december kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 16 december kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 17 december 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 18 december kl. 19.00
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