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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

654.272/OJ 654.272/OJ

Onsdag den 8. juli 2020 1

14:00 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

14:15 - 17:45 Forhandling 1

Fremlæggelse af det tyske formandskabs aktivitetsprogram - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 1

Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 19. juni og den 17. og 18. juli 2020 1

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. juni 2020 - Redegørelser ved Det Europæiske Råd
og Kommissionen 1

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juli 2020 - Redegørelser ved Det Europæiske
Råd og Kommissionen 1

16:30 - 17:45 1

Første afstemningsrunde 1

Hemmelige afstemninger 1

Udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten  - Betænkning: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)  -
Betænkning: Irene Tinagli (A9-0132/2020) 2

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) 2

***I (ENVI) Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning
(EU) 2016/1628) 2

***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der
indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af
coronavirussygdom 2

Enkelt afstemning 2

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet  - Betænkning: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af
covid-19-krisen  - Betænkning: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020) 2

Internationale og nationale forældrebortførelser af børn fra EU i Japan - Forslag til beslutning 2

Rettigheder for personer med intellektuelle funktionsnedsættelser og deres familier i covid-19-krisen -
Forslag til beslutning 2

Afstemninger om indlæg til forretningsordenen (forretningsordenens artikel 67, stk. 1) 2

Særlige regler om udstationering af førere i vejtransportsektoren samt håndhævelseskrav 3

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer 3

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren 3

Afstemning om ændringsforslag 3

Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og
anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen 3

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 3

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018 3

19:00 - 21:00 Forhandling 3

En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens
handlingsplan og den seneste udvikling - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 3

EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 3



Oversigt

654.272/OJ 654.272/OJ

20:00 4

Meddelelse af resultater 4

20:30 - 21:45 4

Anden afstemningsrunde 4

Afstemning om ændringsforslag 4

Særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav   -
Indstilling ved andenbehandling: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer  -
Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren  - Indstilling ved andenbehandling: Ismail Ertug
(A9-0116/2020) 4

Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2018 4

Torsdag den 9. juli 2020 5

09:00 5

Meddelelse af resultater 5

09:15 - 10:30 5

Første afstemningsrunde 5

Afstemning om ændringsforslag 5

Ændringsforslag til beslutningsforslag - Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og
flygtmingekrisen 5

Ændringsforslag til beslutningsforslag - En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og
finansiering af terrorisme - Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling 5

09:15 - 11:30 Forhandling 5

Fælles forhandling - erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 5

Årsberetning om menneskerettigheder 2019 5

Stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Tyrkiets negative rolle 5

Situationen i Hviderusland 5

14:15 6

Meddelelse af resultater 6

14:30 - 15:45 6

Anden afstemningsrunde 6

Afstemning om ændringsforslag 6

Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol
og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet  - Betænkning: Loránt Vincze 6

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 6

Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet 6

Ændringsforslag til beslutningsforslag - EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 6

14:30 - 16:30 Forhandling 6

En strategi for bæredygtig brug af kemikalier - Mundtlig forespørgsel (O-000044/2020 - B9-0013/20) 6

Fremme af romaintegrationsprocessen i Europa i det næste årti - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 6

Status over Rådets forhandlinger om forordningen om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle
mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 7



Oversigt

654.272/OJ 654.272/OJ

18:15 7

Meddelelse af resultater 7

18:30 - 19:45 7

Tredje afstemningsrunde 7

Endelig afstemning 7

Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og
anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen  - Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019  - Betænkning: David Cormand
(A9-0081/2020) 7

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018  - Betænkning:
Bas Eickhout (A9-0118/2020) 7

Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig - årsrapport 2018  -
Betænkning: Joachim Kuhs (A9-0103/2020) 7

Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen - Forslag til beslutning 7

Afstemning om ændringsforslag 7

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin 8

Ændringsforslag til beslutningsforslag - Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske
energiinfrastruktur 8

Indgåelsen af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om
udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme 8

Ændringsforslag til beslutningsforslag - En kemikaliestrategi for bæredygtighed 8

Fredag den 10. juli 2020 9

09:00 9

Meddelelse af resultater 9

09:15 - 11:00 Forhandling 9

Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen - Redegørelse ved Kommissionen 9

Kulturel genopbygning af Europa - Redegørelse ved Kommissionen 9

Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19 - Mundtlig
forespørgsel (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09:45 - 11:00 9

Første afstemningsrunde 9

Endelig afstemning 9

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker  - Betænkning: José Gusmão (A9-0124/2020) 9

Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet  - Betænkning: Monika
Hohlmeier (A9-0127/2020) 10

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i
Tyrkiet  - Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid 10

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin 10

En omfattende europæisk strategi for energilagring  - Betænkning: Claudia Gamon (A9-0130/2020) 10

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur - Forslag til beslutning 10

Afstemning om ændringsforslag 10

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU)
2016/1628) 10

***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der
indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af
coronavirussygdom 10



Oversigt

654.272/OJ 654.272/OJ

13:30 11

Meddelelse af resultater 11

14:15 - 15:30 11

Anden afstemningsrunde 11

Endelig afstemning 11

Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af
personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme  - Betænkning: Annalisa Tardino
(A9-0131/2020) 11

En strategi for bæredygtig brug af kemikalier - Forslag til beslutning 11

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU)
2016/1628)   - Betænkning: 11

Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller
består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom  -
Betænkning: 11

En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens
handlingsplan og den seneste udvikling - Forslag til beslutning 11

EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 - Forslag til beslutning 11

18:00 12

Meddelelse af resultater 12

Taletid (forretningsordenens artikel 171) 14

Frister 16



Onsdag den 8. juli 2020

 

 

14:00 

 

14:15 - 17:45     Forhandling

 
Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 19. juni og den 17. og 18.

juli 2020

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

16:30 - 17:45

1 1Onsdag den 8. juli 2020

654.272/OJ 654.272/OJ

14:00 Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

14:15 - 17:45 Forhandling

16:30 - 17:45 Første afstemningsrunde

19:00 - 21:00 Forhandling

20:00 Meddelelse af resultater

20:30 - 21:45 Anden afstemningsrunde

85 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

15 • Fremlæggelse af det tyske formandskabs aktivitetsprogram

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2667(RSP)]

17 • Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. juni 2020

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2669(RSP)]

90 • Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juli 2020

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2704(RSP)]

124 • Første afstemningsrunde

54 • Hemmelige afstemninger

4 - Udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten

Betænkning: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Budgetkontroludvalget
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50 - Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed (EBA)

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

56 • Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

59 • ***I (ENVI) Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af
forordning (EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

140 • ***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler,
der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af
coronavirussygdom

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

57 • Enkelt afstemning

30 «««I - Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

25 « - Ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet
af covid-19-krisen

Betænkning: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår
anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen.

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

16 - Internationale og nationale forældrebortførelser af børn fra EU i Japan

Forslag til beslutning

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Forretningsordenens artikel 227

36 - Rettigheder for personer med intellektuelle funktionsnedsættelser og deres familier i covid-19-krisen

Forslag til beslutning

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Forretningsordenens artikel 227

110 • Afstemninger om indlæg til forretningsordenen (forretningsordenens artikel 67, stk. 1)



 

19:00 - 21:00     Forhandling
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61 • Særlige regler om udstationering af førere i vejtransportsektoren samt håndhævelseskrav

Indstilling ved andenbehandling: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

66 • Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer

Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

114 • Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren

Indstilling ved andenbehandling: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

58 • Afstemning om ændringsforslag

107 • Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse
og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget

74 • Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019

Betænkning: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Budgetudvalget

75 • Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018

Betænkning: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Budgetkontroludvalget

44 À • En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af
terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2686(RSP)]

48 À • EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Meddelelse af resultater

125 • Anden afstemningsrunde

67 • Afstemning om ændringsforslag

121 À«««II - Særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav

Indstilling ved andenbehandling: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF
og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv
2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og af forordning (EU) nr. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

122 À«««II - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer

Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår
minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig
hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

123 À«««II - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren

Indstilling ved andenbehandling: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr.
1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

76 • Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2018

Betænkning: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Budgetkontroludvalget



Torsdag den 9. juli 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30

 

09:15 - 11:30     Forhandling
 

Fælles forhandling - erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

5 5Torsdag den 9. juli 2020
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 10:30 Første afstemningsrunde

09:15 - 11:30 Forhandling

14:15 Meddelelse af resultater

14:30 - 15:45 Anden afstemningsrunde

14:30 - 16:30 Forhandling

18:15 Meddelelse af resultater

18:30 - 19:45 Tredje afstemningsrunde

135 • Meddelelse af resultater

126 • Første afstemningsrunde

108 • Afstemning om ændringsforslag

109 • Ændringsforslag til beslutningsforslag - Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og
flygtmingekrisen

82 • Ændringsforslag til beslutningsforslag - En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme - Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling

Motions for resolutions
[2020/2686(RSP)]

42 • Årsberetning om menneskerettigheder 2019

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Tyrkiets negative rolle

[2020/2706(RSP)]

94 • Situationen i Hviderusland

[2020/2707(RSP)]



14:15 

 

14:30 - 15:45

 

14:30 - 16:30     Forhandling
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128 • Meddelelse af resultater

129 • Anden afstemningsrunde

65 • Afstemning om ændringsforslag

28 À«««I - Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling,
kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet

Betænkning: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

(Afstemning: 19/06/2020)

102 À • Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Betænkning: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

103 À • Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budgetudvalget

100 • Ændringsforslag til beslutningsforslag - EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2691(RSP)]

96 À • En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

Mundtlig forespørgsel

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

[2020/2531(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

47 • Fremme af romaintegrationsprocessen i Europa i det næste årti

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2692(RSP)]
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106 • Status over Rådets forhandlinger om forordningen om beskyttelse af Unionens
budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår
retsstatsprincippet

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2709(RSP)]

130 • Meddelelse af resultater

131 • Tredje afstemningsrunde

72 • Endelig afstemning

24 À« - Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse
og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for
så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

26 À - Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019

Betænkning: David Cormand (A9-0081/2020)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019

[2019/2126(INI)]

Budgetudvalget

9 À - Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018

Betænkning: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Betænkning om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018

[2019/2127(INI)]

Budgetkontroludvalget

8 À - Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig - årsrapport 2018

Betænkning: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Betænkning om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig –
årsrapport 2018

[2019/2128(INI)]

Budgetkontroludvalget

97 À - Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

Forslag til beslutning

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Forhandling: 18/12/2019)

81 • Afstemning om ændringsforslag
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78 À • Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin

[2020/2671(RSP)]

80 • Ændringsforslag til beslutningsforslag - Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske
energiinfrastruktur

Beslutningsforslag
[2020/2549(RSP)]
(Forhandling: 10/02/2020)

101 À • Indgåelsen af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand
om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

Betænkning: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenderrs

116 • Ændringsforslag til beslutningsforslag - En kemikaliestrategi for bæredygtighed



Fredag den 10. juli 2020
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 11:00 Forhandling

09:45 - 11:00 Første afstemningsrunde

13:30 Meddelelse af resultater

14:15 - 15:30 Anden afstemningsrunde

18:00 Meddelelse af resultater

137 • Meddelelse af resultater

91 • Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2705(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

95 À • Kulturel genopbygning af Europa

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2708(RSP)]

Afstemningen finder sted i september

39 • Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger
af covid-19

Mundtlig forespørgsel

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regionaludviklingsudvalget
Kommissionen
Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Første afstemningsrunde

98 • Endelig afstemning

49 À« - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Betænkning: José Gusmão (A9-0124/2020)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
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53 À - Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for
regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i
Jordan, Libanon og Tyrkiet

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Budgetudvalget

92 À - Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til
flygtninge i Tyrkiet

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til
uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Budgetudvalget

45 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - En omfattende europæisk strategi for energilagring

Betænkning: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Betænkning om en omfattende europæisk strategi for energilagring

[2019/2189(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

37 À - Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur

Forslag til beslutning

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Forhandling: 10/02/2020)

99 • Afstemning om ændringsforslag

84 • Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU)
2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

141 • ***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler,
der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af
coronavirussygdom

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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136 • Meddelelse af resultater

133 • Anden afstemningsrunde

89 • Endelig afstemning

52 À - Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af
personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

Betænkning: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som
er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger
mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands
kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

[2020/2048(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

96 À - En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

Forslag til beslutning

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU)
2016/1628)

Betænkning:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

139 À«««I - Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder
eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af
coronavirussygdom

Betænkning:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

44 À - En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme –
Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling

Forslag til beslutning

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19

Forslag til beslutning

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Meddelelse af resultater



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 171) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 171)

 
 

Onsdag den 8. juli 2020

 

14:15 - 17:45

 

19:00 - 21:00

 

 

Torsdag den 9. juli 2020

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30
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Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar) :15'

Rådet (inkl. svar) :15'

Kommissionen (inkl. svar) :30'

Medlemmer :90'

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

Rådet (inkl. svar) :20'

Kommissionen (inkl. svar) :20'

Medlemmer :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl.
svar)

:15'

Medlemmer :90'

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

Rådet (inkl. svar) :20'

Kommissionen (inkl. svar) :25'

Forespørger (udvalg) :5'

Medlemmer :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'
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Kommissionen (inkl. svar) :25'

Forespørger (udvalg) :5'

Medlemmer :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



Frister

 
 

Onsdag den 8. juli 2020

 

 

Torsdag den 9. juli 2020
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44 À • En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme –
Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 1. juli, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 6. juli, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 6. juli, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 12.00

48 À • EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

- Forslag til beslutning Mandag den 6. juli, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 19.00

121 À • Særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav   -
Indstilling ved andenbehandling: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

122 À • Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer  -
Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

123 À • Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren  - Indstilling ved andenbehandling: Ismail Ertug
(A9-0116/2020)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

28 À • Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling,
kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet  - Betænkning: Loránt Vincze

- Ændringsforslag; forkastelse Mandag den 6. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

102 À • Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

103 À • Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00



 

Fredag den 10. juli 2020
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96 À • En strategi for bæredygtig brug af kemikalier - Mundtlig forespørgsel (O-000044/2020 - B9-0013/20)

- Forslag til beslutning Mandag den 6. juli, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 19.00

24 À • Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og
anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen  - Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

26 À • Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019  - Betænkning: David
Cormand (A9-0081/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

9 À • Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018  - Betænkning:
Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

8 À • Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig - årsrapport 2018  -
Betænkning: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

97 À • Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen - Forslag til beslutning

- Forslag til beslutning Mandag den 6. juli, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 7. juli, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 19.00

78 À • Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin

- Ændringsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

101 À • Indgåelsen af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om
udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

- Ændringsforslag Mandag den 6. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

95 À • Kulturel genopbygning af Europa - Redegørelse ved Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 9. september, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 14. september, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 14. september, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 15. september, 12.00
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49 À • Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker  - Betænkning: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

53 À • Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og
værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet  - Betænkning: Monika
Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

92 À • Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til
flygtninge i Tyrkiet  - Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Ændringsforslag Fredag den 3. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

45 À • Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid

- Ændringsforslag til beslutningsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

46 À • Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin

- Ændringsforslag til beslutningsforslag Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

29 À • En omfattende europæisk strategi for energilagring  - Betænkning: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative
beslutningsforslag

Onsdag den 1. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 12.00

37 À • Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur - Forslag til beslutning

- Forslag til beslutning Onsdag den 1. juli, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 6. juli, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 6. juli, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 7. juli, 12.00

52 À • Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af
personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme  - Betænkning: Annalisa Tardino
(A9-0131/2020)

- Ændringsforslag Mandag den 6. juli, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 6. juli, 19.00

32 À • Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU)
2016/1628)   - Betænkning:

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 8. juli, 19.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Torsdag den 9. juli, 12.00

139 À • Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder
eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom
- Betænkning:

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 8. juli, 19.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Torsdag den 9. juli, 12.00
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