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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 10 februari 2020

 

 

17.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse och

översyn av TEN-E-riktlinjerna

 
Slut på den gemensamma debatten
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

57 • Kommissionens förslag till översyn av stabilitets- och tillväxtpakten

Uttalande av kommissionen

[2020/2553(RSP)]

58 • Bedömning av kommissionens förslag till reviderad utvidgningsmetod

Uttalande av kommissionen

[2020/2554(RSP)]

45 À • Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för
varor och tjänster

Muntlig fråga

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Kommissionen
Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster

[2019/2915(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

37 • Små och medelstora företag och bättre lagstiftning

Uttalande av kommissionen

[2020/2521(RSP)]

51 À • Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Muntlig fråga

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Översyn av riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

[2020/2549(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i mars.

66 À • Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt
intresse

[2019/2907(DEA)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.



2 2Måndagen den 10 februari 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

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



Tisdagen den 11 februari 2020

 

 

09.00 - 12.30     

 
Gemensam debatt - Vietnam
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09.00 - 12.30 Debatt

15.00 - 23.00 Debatt

60 À • Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2557(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

14 ««« • Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet
mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

12 À • Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet
till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och
Socialistiska republiken Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

13 ««« • Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar
av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.



 
Slut på den gemensamma debatten

 

15.00 - 23.00     
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24 À • Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska
republiken Vietnam, å andra sidan

[2018/0358M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

11 À • Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

Betänkande: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018

[2019/2129(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

I närvaro av ECB:s ordförande Christine Lagarde

71 • Överträdelse av rådets beslut 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av
situationen i Venezuela – olaglig inresa på en EU-medlemsstats territorium av en
person som är uppförd på förteckningen över sanktioner

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2564(RSP)]

61 • USA:s plan för Mellanöstern: EU:s svar i linje med internationell rätt

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Den aktuella säkerhetssituationen i Syrien

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika

Muntlig fråga

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Utskottet för utveckling
Kommissionen
Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika

[2020/2500(RSP)]

41 • Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2524(RSP)]
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63 • Det ständiga hotet mot rättsstatsprincipen i Polen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2561(RSP)]

16 À • Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU

Muntliga frågor

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
Skyddet av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av olaglig
handel med sällskapsdjur

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Skyddet av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av olaglig
handel med sällskapsdjur

[2019/2814(RSP)]



Onsdagen den 12 februari 2020

 

 

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

56 • Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 20 februari 2020 om den
fleråriga budgetramen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Utskottet för internationell handel

12 À - Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

13 ««« - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Utskottet för internationell handel

24 À - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

66 À - Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     
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18 À - En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen

Resolutionsförslag

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debatt: 18/12/2019)

45 À - Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och
tjänster

Resolutionsförslag

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland

Resolutionsförslag

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

Betänkande: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

16 À - Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU

Resolutionsförslag

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Ett socialt Europa i en digital värld

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategi för jämställdhet

Uttalande av kommissionen

[2020/2515(RSP)]

26 À • EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

Muntlig fråga

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Rådet
EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet)

Betänkande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska
gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr
98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

64 • Läget i EU:s kamp mot penningtvätt i ljuset av Luanda Leaks

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2562(RSP)]

35 • Den humanitära situationen för flyktingar vid EU:s yttre gränser

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2523(RSP)]

49 • Bättre internet för barn

Uttalande av kommissionen

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: säkerställande av grundläggande rättigheter och en samordnad EU-
insats

Uttalande av kommissionen

[2020/2565(RSP)]



Torsdagen den 13 februari 2020

 

 

09.00 - 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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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

47 • Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll

Muntlig fråga

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guinea, särskilt våldet mot demonstranter

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Barnarbete i gruvorna i Madagaskar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet)

Betänkande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

26 À - EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

Resolutionsförslag

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15.00 - 16.00     
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65 • Trafiksäkerhet

Uttalande av kommissionen

[2020/2563(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 10 februari 2020

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 11 februari 2020

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Europeiska centralbankens ordförande (inklusive repliker) :10'

Rådet (inklusive repliker) :35'

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

:20'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande :6'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



Onsdagen den 12 februari 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 13 februari 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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647.408/OJ 647.408/OJ

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :60'

Föredragande :6'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Författarna till resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen) (2 x 2') :4'

Ledamöter :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 10 februari 2020

 

 

Tisdagen den 11 februari 2020
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647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster -
Muntlig fråga (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Resolutionsförslag Fredagen den 7 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 10 februari kl. 20.00

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

Tisdagen den 11 februari kl. 16.00

51 À • Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer - Muntlig fråga (O-000012/2020 -
B9-0008/2020)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 4 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 9 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 9 mars kl. 20.00

66 À • Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

- Ändringsförslag Fredagen den 7 februari kl. 12.00

60 À • Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Fredagen den 7 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 10 februari kl. 20.00

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

Tisdagen den 11 februari kl. 16.00

12 À • Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)  - Betänkande: Geert Bourgeois
(A9-0017/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

24 À • Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)  - Betänkande: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

11 À • Europeiska centralbanken – årsrapport 2018  - Betänkande: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

16 À • Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU - Muntliga frågor (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
(O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 10 februari kl. 20.00

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

Tisdagen den 11 februari kl. 16.00



Onsdagen den 12 februari 2020

 

 

Torsdagen den 13 februari 2020

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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48 À • Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar

- Ändringsförslag Fredagen den 7 februari kl. 12.00

18 À • En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

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

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 februari kl. 21.00

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

Tisdagen den 11 februari kl. 16.00

26 À • EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission - Muntlig fråga (O-000006/2020 -
B9-0005/2020)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Fredagen den 7 februari kl. 12.00

25 À • Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet)  - Betänkande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 februari kl. 13.00

54 À • Guinea, särskilt våldet mot demonstranter

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 10 februari kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 februari kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 februari kl. 14.00

53 À • Barnarbete i gruvorna i Madagaskar

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 10 februari kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 februari kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 februari kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 10 februari kl. 20.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 11 februari 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 12 februari kl. 19.00
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