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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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Mandag den 9. marts 2020 1

17:00 - 17:15 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

Tirsdag den 10. marts 2020 2

09:00 - 12:00 2

Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de sundhedsmæssige, økonomiske og
sociale konsekvenser - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 2

15:00 - 18:00 2

Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige
finansielle ramme - Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen 2

Migrationssituationen ved den græsk-tyrkiske grænse og EU's fælles reaktion herpå - Redegørelser ved Rådet
og Kommissionen 2

Taletid (forretningsordenens artikel 171) 4

Frister 5



Mandag den 9. marts 2020

 

 

17:00 - 17:15     

1 1Mandag den 9. marts 2020

648.187/OJ 648.187/OJ

17:00 - 17:15 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen



Tirsdag den 10. marts 2020

 

 

09:00 - 12:00     

 

15:00 - 18:00     
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09:00 - 12:00 Forhandling

15:00 - 18:00 Forhandling

64 À • Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de
sundhedsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2591(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode

56 • Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar
2020 om den flerårige finansielle ramme

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2575(RSP)]

66 • Migrationssituationen ved den græsk-tyrkiske grænse og EU's fælles reaktion herpå

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2594(RSP)]



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 171) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 171)

 
 

Tirsdag den 10. marts 2020

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 18:00
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Rådet (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30

Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar) :15'

Rådet (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :25'

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

Medlemmer :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Frister

 
 

Tirsdag den 10. marts 2020
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64 À • Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de sundhedsmæssige,
økonomiske og sociale konsekvenser - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

Frister
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