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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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10.00 Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

10.00 - 11.00 Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)

10.30 - 12.30 Debatt

12.30 Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna om begäranden om brådskande förfarande

17.30 - 18.30 Omröstningar om ändringsförslag

20.00 Tillkännagivande av resultatet av omröstningarna om ändringsförslag

20.00 - 21.00 Slutomröstningar

22.30 - 23.00 Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna

1 À«««I - Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Utskottet för transport och turism

2 À«««I - Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem
samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ
mot coronaeffekter]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Utskottet för regional utveckling

3 À«««I - Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är
allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Utskottet för regional utveckling

5 • Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2610(RSP)]
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1 À«««I • Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser:
gemensamma regler

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Utskottet för transport och turism

2 À«««I • Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-
19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Utskottet för regional utveckling
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   Younous Omarjee
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[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Utskottet för transport och turism

2 À«««I - Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem
samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ
mot coronaeffekter]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
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3 À«««I - Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är
allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Utskottet för regional utveckling
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Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :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
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1 À • Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler  -

- Ändringsförslag, förkastande Torsdagen den 26 mars kl. 14.00

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

Torsdagen den 26 mars kl. 16.00

2 À • Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i
andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot
coronaeffekter]  -    Younous Omarjee

- Ändringsförslag, förkastande Torsdagen den 26 mars kl. 14.00

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

Torsdagen den 26 mars kl. 16.00

3 À • Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är
allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan   -    Younous Omarjee

- Ändringsförslag, förkastande Torsdagen den 26 mars kl. 14.00

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

Torsdagen den 26 mars kl. 16.00
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