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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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Onsdagen den 29 januari 2020

 

 

15.00 - 18.00

 

18.00 - 18.15     OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)

 

18.15 - 24.00     Debatt (eller efter avslutad omröstning)
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15.00 - 18.00 Minnesstund och debatt

18.00 - 18.15 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)

18.15 - 24.00 Debatt (eller efter avslutad omröstning)

1 • Återupptagande av sessionen

4 • Internationella minnesdagen med anledning av förintelsen – 75 år sedan Auschwitz
befriades

[2019/2966(RSP)]

14 • Arbetsplan

6 ««« • Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Rekommendation: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Utskottet för konstitutionella frågor

6 ««« - Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
och Europeiska atomenergigemenskapen

Rekommendation: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Utskottet för konstitutionella frågor

28 • Utbrottet av coronaviruset

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2511(RSP)]

13 • Urfolkens rättigheter

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

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019

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

[2020/2519(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden mars II.

15 • Den akuta humanitära situationen för migrerande barn på de grekiska öarna –
garantera skydd, omplacering och familjeåterförening

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2520(RSP)]

17 • EU:s strategi för de rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter
2030

Uttalande av kommissionen

[2020/2518(RSP)]

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



Torsdagen den 30 januari 2020

 

 

09.00 - 11.20     

 

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

5 • Kommissionens arbetsprogram 2020

Uttalande av kommissionen

[2019/2965(RSP)]

29 • EU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien

Uttalande av kommissionen

[2020/2537(RSP)]

21 À - Parlamentets sammanträdeskalender – 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Parlamentets sammanträdeskalender – 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Prövning av behörighet

Betänkande: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Betänkande om prövning av behörighet

[2019/2180(REG)]

Utskottet för rättsliga frågor

26 « - Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

25 « - Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

24 « - Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Betänkande om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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23 « - Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

22 À - Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
– titandioxid

Resolutionsförslag

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Gemensam laddare för mobil radioutrustning

Resolutionsförslag

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Debatt: 13/01/2020)

7 À - Lönegap mellan kvinnor och män

Resolutionsförslag

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Debatt: 13/01/2020)
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15.00 - 18.00

 

18.15 - 24.00

 

 

Torsdagen den 30 januari 2020

 

09.00 - 11.20
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Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Föredragande :6'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Rådet (inklusive repliker) :20'

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

:20'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :74' 30

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6'
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Onsdagen den 29 januari 2020

 

 

Torsdagen den 30 januari 2020
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16 À • Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 25 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 mars kl. 20.00

21 À • Parlamentets sammanträdeskalender – 2021

- Ändringsförslag Tisdagen den 28 januari kl. 19.00

- Begäranden om omröstning med namnupprop Onsdagen den 29 januari kl. 16.00

20 À • Parlamentets sammanträdeskalender – 2022

- Ändringsförslag Tisdagen den 28 januari kl. 19.00

- Begäranden om omröstning med namnupprop Onsdagen den 29 januari kl. 16.00

10 À • Prövning av behörighet  - Betänkande: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 29 januari kl. 18.00

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

Onsdagen den 29 januari kl. 21.00

22 À • Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar –
titandioxid - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Måndagen den 27 januari kl. 13.00

8 À • Gemensam laddare för mobil radioutrustning - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 22 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 14.00

7 À • Lönegap mellan kvinnor och män - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 22 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 27 januari kl. 14.00
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