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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



Oversigt

Oversigt

646.106/OJ 646.106/OJ

Mandag den 13. januar 2020 1

17:00 - 23:00 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne -
Redegørelse ved Kommissionen 1

Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed - Redegørelse
ved Kommissionen 1

Universaloplader til mobilt radioudstyr - Redegørelse ved Kommissionen 1

Kønsbestemt lønforskel - Redegørelse ved Kommissionen 1

"Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa - Redegørelse
ved Kommissionen 1

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172) 1

Tirsdag den 14. januar 2020 2

09:00 - 13:00 2

[PRIORITERET FORHANDLING] Fremlæggelse af det kroatiske formandskabs aktivitetsprogram -
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 2

Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen -
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 2

15:00 - 23:00 2

Bæredygtig investeringsplan, fond for retfærdig omstilling og køreplan for et socialt Europa - Redegørelse
ved Kommissionen 2

Situationen i Iran og Irak efter den seneste eskalation - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 2

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning
2018  - Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Forhandling under ét - FUSP og FSFP (artikel 36 i TEU) 3

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning  - Betænkning: David
McAllister (A9-0054/2019) 3

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning  - Betænkning: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019) 3

Situationen i Libyen - Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 3

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium
(parlamentarisk kup) - Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 3

Onsdag den 15. januar 2020 4

09:00 - 11:50 4

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid 4

12:00 - 12:30 Højtideligt møde 4

Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan 4



Oversigt

646.106/OJ 646.106/OJ

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 4

Antallet af medlemmer i udvalgene 4

Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat
der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge,
vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse  - Henstilling: Jadwiga Wiśniewska
(A9-0053/2019) 4

Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik  - Henstilling: Tomasz Piotr Poręba
(A9-0041/2019) 4

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder  - Betænkning: Inese
Vaidere (A9-0055/2019) 4

Den europæiske grønne pagt - Forslag til beslutning 5

Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen - Forslag
til beslutning 5

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning
2018  - Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning  - Betænkning: David McAllister
(A9-0054/2019) 5

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning  - Betænkning: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019) 5

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid - Forslag til beslutning 5

15:00 - 23:00 5

Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig - Forhandling om et aktuelt
spørgsmål (forretningsordenens artikel 162) 5

De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn - Redegørelser ved Rådet
og Kommissionen 5

De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen - Redegørelser ved Rådet og
Kommissionen 5

Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige
interessekonflikter - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 6

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) - Redegørelse ved
Kommissionen 6

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018  - Betænkning: Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren - Redegørelse ved Kommissionen 6

Torsdag den 16. januar 2020 7

09:00 - 11:50 7

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter
udtræden af offentlig tjeneste - Mundtlig forespørgsel (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
(forretningsordenens artikel 144) 7

Burundi, navnlig ytringsfriheden 7

Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb 7

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 7

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144) 7

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium
(parlamentarisk kup) - Forslag til beslutning 7

Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn - Forslag
til beslutning 7

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) - Forslag til beslutning 8

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018  - Betænkning: Peter Jahr (A9-0032/2019) 8

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter
udtræden af offentlig tjeneste - Forslag til beslutning 8



Oversigt

646.106/OJ 646.106/OJ

15:00 - 16:00 8

3D-printede ulovlige genstande - Mundtlig forespørgsel (O-000002/2020 - B9-0002/20) 8

Taletid (forretningsordenens artikel 171) 10

Frister 12



Mandag den 13. januar 2020

 

 

17:00 - 23:00     
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646.106/OJ 646.106/OJ

17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

66 • Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som
følge af klimaændringerne

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2504(RSP)]

42 • Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie
bevægelighed

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2985(RSP)]

47 À • Universaloplader til mobilt radioudstyr

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2983(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode

35 À • Kønsbestemt lønforskel

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2870(RSP)]

Afstemningen finder sted i januar II

54 • "Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i
Europa

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/3013(RSP)]

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



Tirsdag den 14. januar 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     
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646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 13:00 Forhandling

15:00 - 23:00 Forhandling

23 • [PRIORITERET FORHANDLING] Fremlæggelse af det kroatiske formandskabs
aktivitetsprogram

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2959(RSP)]

65 À • Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i
udtrædelsesaftalen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2505(RSP)]

Afstemningen finder sted onsdag

55 • Bæredygtig investeringsplan, fond for retfærdig omstilling og køreplan for et socialt
Europa

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/3014(RSP)]

64 • Situationen i Iran og Irak efter den seneste eskalation

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på
området - årsberetning 2018

Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions
politik på området – årsberetning 2018

[2019/2125(INI)]

Udenrigsudvalget



Forhandling under ét - FUSP og FSFP (artikel 36 i TEU)

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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10 À • Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

Betænkning: David McAllister (A9-0054/2019)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik –
årsberetning

[2019/2136(INI)]

Udenrigsudvalget

12 À • Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning

Betænkning: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Betænkning om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik –
årsberetning

[2019/2135(INI)]

Udenrigsudvalget

33 • Situationen i Libyen

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand
og præsidium (parlamentarisk kup)

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

[2020/2507(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag



Onsdag den 15. januar 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Højtideligt møde

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

4 4Onsdag den 15. januar 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 Højtideligt møde

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

53 À • Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

[2019/2990(RSP)]

51 • Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige
Jordan

[2019/2962(RSP)]

70 À - Antallet af medlemmer i udvalgene

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af,
hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i
Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

Henstilling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

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

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

29 ««« - Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik

Henstilling: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

13 À« - Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

Betænkning: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr.
904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at
overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Den europæiske grønne pagt

Forslag til beslutning

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Forhandling: 11/12/2019)

65 À - Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen

Forslag til beslutning

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området -
årsberetning 2018

Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Udenrigsudvalget

10 À - Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

Betænkning: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Udenrigsudvalget

12 À - Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning

Betænkning: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Udenrigsudvalget

53 À - Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forslag til beslutning

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2019/3016(RSP)]

41 • De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2986(RSP)]

69 • De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2510(RSP)]



6 6Onsdag den 15. januar 2020
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40 À • Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-
midler og mulige interessekonflikter

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2987(RSP)]

Afstemningen finder sted i februar

14 À • COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020)

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2824(RSP)]

32 À • Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018

Betænkning: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018

[2019/2134(INI)]

Udvalget for Andragender

57 • Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2974(RSP)]



Torsdag den 16. januar 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

7 7Torsdag den 16. januar 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Forhandling

15 À • Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af
interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste

Mundtlig forespørgsel

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Økonomi- og Valutaudvalget
Kommissionen
Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter
udtræden af offentlig tjeneste

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, navnlig ytringsfriheden

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium
(parlamentarisk kup)

Forslag til beslutning

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn

Forslag til beslutning

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020)

Forslag til beslutning

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018

Betænkning: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Udvalget for Andragender

15 À - Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter
efter udtræden af offentlig tjeneste

Forslag til beslutning

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • 3D-printede ulovlige genstande

Mundtlig forespørgsel

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Retsudvalget
Kommissionen
3D-printede ulovlige genstande

[2019/2964(RSP)]



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 171) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 171)

 
 

Mandag den 13. januar 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Tirsdag den 14. januar 2020

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Onsdag den 15. januar 2020

 

09:00 - 11:50

 

10 10Taletid (forretningsordenens artikel 171)
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Kommissionen (inkl. svar) :50'

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

Medlemmer :150' 30

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

Rådet (inkl. svar) :25'

Kommissionen (inkl. svar) :25'

Catch-the-eye (2 x 5') :10'

Medlemmer :120'

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

Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl.
svar)

:45'

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Ordførere (3 x 6') :18'

Ordfører for udtalelse :1'

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

Medlemmer :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Rådet (inkl. svar) :5'

Kommissionen (inkl. svar) :5'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Torsdag den 16. januar 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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646.106/OJ 646.106/OJ

Rådet (inkl. svar) :35'

Kommissionen (inkl. svar) :60'

Ombudsmanden :10'

Ordfører :6'

Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål :4'

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

Medlemmer :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Forespørger (udvalg) :5'

Kommissionen (inkl. svar) :15'

Catch-the-eye :5'

Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 144) :1'

Catch-the-eye (artikel 144) (2 x 2') :4'

Medlemmer :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kommissionen (inkl. svar) :5'

Forespørger (udvalg) :5'

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 13. januar 2020

 

 

Tirsdag den 14. januar 2020
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646.106/OJ 646.106/OJ

47 À • Universaloplader til mobilt radioudstyr - Redegørelse ved Kommissionen

Forslag til beslutning

Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag

35 À • Kønsbestemt lønforskel - Redegørelse ved Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 22. januar, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 27. januar, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 27. januar, 14.00

65 À • Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen -
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

- Forslag til beslutning Torsdag den 9. januar, 16.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag Mandag den 13. januar, 19.00

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

Tirsdag den 14. januar, 16.00

11 À • Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning
2018  - Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Ændringsforslag Onsdag den 8. januar, 13.00

10 À • Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning  - Betænkning: David
McAllister (A9-0054/2019)

- Ændringsforslag Onsdag den 8. januar, 13.00

12 À • Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning  - Betænkning: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019)

- Ændringsforslag Onsdag den 8. januar, 13.00

63 À • Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium
(parlamentarisk kup) - Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

- Forslag til beslutning Mandag den 13. januar, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 20.00

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

Onsdag den 15. januar, 16.00



Onsdag den 15. januar 2020

 

 

Torsdag den 16. januar 2020
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53 À • Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

- Forslag til beslutning Torsdag den 9. januar, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 13. januar, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 13. januar, 20.00

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

Tirsdag den 14. januar, 16.00

70 À • Antallet af medlemmer i udvalgene

- Forslag til afgørelse Torsdag den 9. januar, 16.00

- Ændringsforslag Mandag den 13. januar, 19.00

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

Tirsdag den 14. januar, 16.00

13 À • Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder  - Betænkning:
Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Frister endnu ikke fastsat Fredag den 31. december, 12.00

37 À • Den europæiske grønne pagt - Forslag til beslutning

- Forslag til beslutning Fredag den 10. januar, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 12.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 13.00

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

Tirsdag den 14. januar, 19.00

40 À • Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige
interessekonflikter - 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

14 À • COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) - Redegørelse ved
Kommissionen

- Forslag til beslutning Torsdag den 9. januar, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag Mandag den 13. januar, 19.00

32 À • Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018  - Betænkning: Peter Jahr
(A9-0032/2019)

- Ændringsforslag Onsdag den 8. januar, 13.00

15 À • Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter
udtræden af offentlig tjeneste - Mundtlig forespørgsel (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Forslag til beslutning Mandag den 13. januar, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 20.00

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

Onsdag den 15. januar, 16.00
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60 À • Burundi, navnlig ytringsfriheden

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 13. januar, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 15. januar, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 15. januar, 14.00

62 À • Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 13. januar, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 15. januar, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 15. januar, 14.00

71 À • Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn -
Forslag til beslutning

- Forslag til beslutning Mandag den 13. januar, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag Tirsdag den 14. januar, 19.00

- Tekster, der sættes under afstemning tirsdag Fredag den 10. januar, 12.00

- Tekster, der sættes under afstemning onsdag Mandag den 13. januar, 19.00

- Tekster, der sættes under afstemning torsdag Tirsdag den 14. januar, 19.00

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

Onsdag den 15. januar, 19.00
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