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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
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Mandag den 5. oktober 2020 1

17:00 - 22:30 Forhandling 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  -
Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020) 1

Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og
Next Generation EU - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 1

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 1

Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021 1

Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende
foranstaltninger - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 1

Styrkelse af ungdomsgarantien - Mundtlige forespørgsler (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20) 1

19:15 - 20:30 Afstemningsrunde 2

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af
ændringsforslag 2

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

Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse
under Den Engelske Kanal  - 2

Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen  - 2

Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer  - 2

Enkelt afstemning 2

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår
frigørelsesproceduren  - Betænkning: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom   - Betænkning:
Younous Omarjee (A9-0156/2020) 2

AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer  - Betænkning: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 3

Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi  - Betænkning:
Younous Omarjee (A9-0159/2020) 3

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)  - Betænkning: Monika
Hohlmeier (A9-0163/2020) 3

Tirsdag den 6. oktober 2020 4

09:00  Meddelelse af resultater 4

09:15 - 13:00 Forhandling 4

Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 1.-2. oktober og den 15.-16. oktober 2020 4

Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 1. og 2. oktober 2020 -
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen 4

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. oktober 2020 - Redegørelser ved Rådet og
Kommissionen 4

Den europæiske skovstrategi - vejen frem  - Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4



Oversigt
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10:30 - 11:45 Første afstemningsrunde 4

Afstemning om ændringsforslag 4

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet
og grundlæggende rettigheder 4

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018 4

14:15  Meddelelse af resultater 5

15:00 - 17:00 Forhandling 5

Den europæiske klimalov  - Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17:45 - 19:00 Anden afstemningsrunde 5

Afstemning om ændringsforslag 5

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov 5

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) -  Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine,
af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine 5

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europæiske skovstrategi – vejen frem 5

Onsdag den 7. oktober 2020 6

09:00  Meddelelse af resultater 6

09:15 - 13:00 Forhandling 6

Genoptagelse af fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse med Nagorno-Karabakh-
konflikten - Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 6

EU's diplomatiske mission i Venezuela i lyset af eventuelle valg - Redegørelse ved næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 6

Situationen i Iran - Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 6

10:30 - 11:45 Første afstemningsrunde 6

Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis
Dombrovskis 6

Godkendelse af udnævnelsen af Mairead McGuinness  til medlem af Kommissionen  - 6

Endelig afstemning 6

Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  -
Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020) 6

Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018  - Betænkning: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020) 7

Afstemning om ændringsforslag 7

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov 7

14:15  Meddelelse af resultater 7

15:00 - 17:00 Forhandling 7

De europæiske tilsynsmyndigheders rolle i Wirecard-skandalen - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 7

Forhandling under ét - Finansielle tjenester 7

Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer
på området finansielle tjenester, institutioner og markeder  - Betænkning: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020) 7

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for
SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse  - Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020) 7



Oversigt
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17:15 - 18:30 Anden afstemningsrunde 8

Endelig afstemning 8

Den europæiske klimalov  - Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om ligestilling af
sædekorn produceret i Ukraine  - Betænkning: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020) 8

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for titandioxid
(E 171) 8

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid i
visse fødevarer til spædbørn og småbørn 8

Den europæiske skovstrategi - vejen frem  - Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 8

Afstemning om ændringsforslag 8

(TRAN) - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med
Kanaltunnelen 8

(TRAN) - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen 8

Forslag til beslutning - Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Bulgarien 8

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver -
regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder 8

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre
adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers
deltagelse 8

Torsdag den 8. oktober 2020 9

08:30  Meddelelse af resultater 9

08:45 - 13:00 Forhandlinger 9

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forlængelse af FinCEN-filerne - Redegørelse ved Kommissionen 9

Covid-19-udbruddets indvirkning på langtidsplejefaciliteter - Redegørelse ved Kommissionen 9

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
(forretningsordenens artikel 144) 9

Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak 9

Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua 9

Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien 9

09:30 - 10:45 Første afstemningsrunde 10

Afstemning om ændringsforslag 10

Forslag til beslutning - Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak 10

Forslag til beslutning - Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua 10

Forslag til beslutning - Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien 10

Forslag til beslutning - Styrkelse af ungdomsgarantien 10

12:30  Meddelelse af resultater 10

13:00 - 14:15 Anden afstemningsrunde 10

Endelig afstemning 10

Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak - Forslag til beslutning 10

Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua - Forslag til beslutning 10

Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien - Forslag til beslutning 10

Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse
under Den Engelske Kanal  - 10

Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen  - 10

Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer  - 11
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Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien - Forslag til beslutning 11

Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på
området finansielle tjenester, institutioner og markeder  - Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 11

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for
SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse  - Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020) 11

Styrkelse af ungdomsgarantien - Forslag til beslutning 11

16:30  Meddelelse af resultater 11

Taletid (forretningsordenens artikel 171) 13

Frister 15



Mandag den 5. oktober 2020

 

 

17:00 - 22:30     Forhandling
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17:00 - 22:30 Forhandling

19:15 - 20:30 Afstemningsrunde

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

39 À • Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og
grundlæggende rettigheder

Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Betænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og
grundlæggende rettigheder

[2020/2072(INL)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

71 • Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med
forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2797(RSP)]

60 À • Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2793(RSP)]

35 • Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for
regnskabsåret 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status
for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer
i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2808(RSP)]

88 À • Styrkelse af ungdomsgarantien

Mundtlige forespørgsler

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Rådet
Styrkelse af ungdomsgarantien

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Kommissionen
Styrkelse af ungdomsgarantien

[2020/2764(RSP)]



19:15 - 20:30     Afstemningsrunde
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86 • Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af
antallet af ændringsforslag

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

78 6 «««I - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste
forbindelse under Den Engelske Kanal

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

79 6 «««I - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

80 6 «««I - Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

105 • Enkelt afstemning

54 «««I - Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår
frigørelsesproceduren

Betænkning: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

55 « - Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for
visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller
Réunion

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Regionaludviklingsudvalget
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56 « - AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Regionaludviklingsudvalget

57 « - Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften
"octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Regionaludviklingsudvalget

58 - Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for
regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Budgetudvalget



Tirsdag den 6. oktober 2020

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:15 - 13:00     Forhandling
 
Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 1.-2. oktober og den 15.-16.

oktober 2020

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

10:30 - 11:45     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 13:00 Forhandling

10:30 - 11:45 Første afstemningsrunde

14:15 Meddelelse af resultater

15:00 - 17:00 Forhandling

17:45 - 19:00 Anden afstemningsrunde

52 • Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 1. og 2.
oktober 2020

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2787(RSP)]

53 • Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. oktober 2020

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2788(RSP)]

19 À • Den europæiske skovstrategi - vejen frem

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Betænkning om den europæiske skovstrategi - vejen frem

[2019/2157(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

99 • Afstemning om ændringsforslag

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati,
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning
2018



14:15      Meddelelse af resultater

 

15:00 - 17:00     Forhandling

 

17:45 - 19:00     Anden afstemningsrunde
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44 À«««I • Den europæiske klimalov

Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at
opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske
klimalov")

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

100 • Afstemning om ændringsforslag

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) -  Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i
Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europæiske skovstrategi – vejen frem



Onsdag den 7. oktober 2020

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:15 - 13:00     Forhandling

 

10:30 - 11:45     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 13:00 Forhandling

10:30 - 11:45 Første afstemningsrunde

14:15 Meddelelse af resultater

15:00 - 17:00 Forhandling

17:15 - 18:30 Anden afstemningsrunde

91 • Genoptagelse af fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse
med Nagorno-Karabakh-konflikten

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2809(RSP)]

90 • EU's diplomatiske mission i Venezuela i lyset af eventuelle valg

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2810(RSP)]

89 • Situationen i Iran

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2811(RSP)]

125 - Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis
Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Godkendelse af udnævnelsen af Mairead McGuinness  til medlem af Kommissionen

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Endelig afstemning

39 À - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



 

14:15      Meddelelse af resultater

 

15:00 - 17:00     Forhandling

 
Forhandling under ét - Finansielle tjenester

 
Afslutning af forhandlingen under ét

7 7Onsdag den 7. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À - Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

Betænkning: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Betænkning om gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

[2019/2197(INI)]

Udvalget om International Handel

129 • Afstemning om ændringsforslag

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov

50 • De europæiske tilsynsmyndigheders rolle i Wirecard-skandalen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og
tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og
markeder

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digital finansiering: nye risici
forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på
området finansielle tjenester, institutioner og markeder

[2020/2034(INL)]

Økonomi- og Valutaudvalget

48 À • Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til
kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse

Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Betænkning om den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til
kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse

[2020/2036(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget



17:15 - 18:30     Anden afstemningsrunde

8 8Onsdag den 7. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

106 • Endelig afstemning

44 À«««I - Den europæiske klimalov

Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

97 À«««I - Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om
ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

Betænkning: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning
2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til
formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

83 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for
titandioxid (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for
acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Den europæiske skovstrategi - vejen frem

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

102 • Afstemning om ændringsforslag

114 • (TRAN) - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med
Kanaltunnelen

115 • (TRAN) - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads
vedrørende Kanaltunnellen

117 • Forslag til beslutning - Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Bulgarien

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver
- regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og
markeder

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen:
bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse



Torsdag den 8. oktober 2020

 

 

08:30      Meddelelse af resultater

 

08:45 - 13:00     Forhandlinger

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

9 9Torsdag den 8. oktober 2020
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08:30 Meddelelse af resultater

08:45 - 13:00 Forhandlinger

09:30 - 10:45 Første afstemningsrunde

12:30 Meddelelse af resultater

13:00 - 14:15 Anden afstemningsrunde

16:30 Meddelelse af resultater

92 • Bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forlængelse af FinCEN-filerne

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2812(RSP)]

63 • Covid-19-udbruddets indvirkning på langtidsplejefaciliteter

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Første afstemningsrunde

 

12:30      Meddelelse af resultater

 

13:00 - 14:15     Anden afstemningsrunde

10 10Torsdag den 8. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

103 • Afstemning om ændringsforslag

120 • Forslag til beslutning - Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

121 • Forslag til beslutning - Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

122 • Forslag til beslutning - Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

123 • Forslag til beslutning - Styrkelse af ungdomsgarantien

124 • Endelig afstemning

96 À - Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

Forslag til beslutning

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

Forslag til beslutning

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

Forslag til beslutning

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste
forbindelse under Den Engelske Kanal

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

79 6 «««I - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transport- og Turismeudvalget



 

16:30      Meddelelse af resultater

11 11Torsdag den 8. oktober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

80 6 «««I - Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

60 À - Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige
udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Økonomi- og Valutaudvalget

48 À - Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for
SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse

Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

88 À - Styrkelse af ungdomsgarantien

Forslag til beslutning

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 171) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 171)

 
 

Mandag den 5. oktober 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Tirsdag den 6. oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

13 13Taletid (forretningsordenens artikel 171)

658.540/OJ 658.540/OJ

Rådet (inkl. svar) :45'

Kommissionen (inkl. svar) :45'

Formand for Budgetudvalget :3'

Budgetordførere :6'

Ordførere :6'

Ordførere for udtalelser (2 x 1') :2'

Forespørger (udvalg) :3'

Medlemmer :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

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

Kommissionen (inkl. svar) :20'

Ordførere :6'

Ordfører for udtalelse (2 x 1') :2'

Medlemmer :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Kommissionen (inkl. svar) :5'

Ordfører :6'

Ordførere for udtalelser (4 x 1') :4'

Medlemmer :75'

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



Onsdag den 7. oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

 

Torsdag den 8. oktober 2020

 

08:45 - 13:00

 

14 14Taletid (forretningsordenens artikel 171)

658.540/OJ 658.540/OJ

Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl.
svar)

:30'

Medlemmer :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'

Rådet (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :15'

Ordfører (2 x 6') :12'

Medlemmer :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Kommissionen (inkl. svar) :35'

Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 144) :1'

Medlemmer :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'



Frister

 
 

Mandag den 5. oktober 2020

 

 

Tirsdag den 6. oktober 2020

 

15 15Frister

658.540/OJ 658.540/OJ

39 À • Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  -
Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 30. september, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Fredag den 2. oktober, 12.00

60 À • Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien - Redegørelser ved Rådet og
Kommissionen

- Forslag til beslutning Onsdag den 30. september, 13.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Mandag den 5. oktober, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Mandag den 5. oktober, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 12.00

88 À • Styrkelse af ungdomsgarantien - Mundtlige forespørgsler (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20)

- Forslag til beslutning Mandag den 5. oktober, 19.00

- Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag Tirsdag den 6. oktober, 19.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag Tirsdag den 6. oktober, 20.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Onsdag den 7. oktober, 10.00

78 6 • Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste
forbindelse under Den Engelske Kanal  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00

79 6 • Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00

80 6 • Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00

19 À • Den europæiske skovstrategi - vejen frem  - Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative
beslutningsforslag

Onsdag den 30. september, 13.00

- Alternative fælles beslutningsforslag Torsdag den 1. oktober, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Fredag den 2. oktober, 12.00

44 À • Den europæiske klimalov  - Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 30. september, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 5. oktober, 12.00



Onsdag den 7. oktober 2020

 

 

Torsdag den 8. oktober 2020

 

16 16Frister

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À • Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018  - Betænkning: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 30. september, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Fredag den 2. oktober, 12.00

49 À • Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige
udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder  - Betænkning: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020)

- Ændringsforslag Onsdag den 30. september, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Fredag den 2. oktober, 12.00

48 À • Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for
SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse  - Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea
(A9-0155/2020)

- Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative
beslutningsforslag

Onsdag den 30. september, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Fredag den 2. oktober, 12.00

97 À • Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om
ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine  - Betænkning: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Ændringsforslag; forkastelse Fredag den 2. oktober, 12.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 5. oktober, 19.00

83 À • Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for
titandioxid (E 171)

- Ændringsforslag Fredag den 2. oktober, 12.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 5. oktober, 19.00

82 À • Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid
i visse fødevarer til spædbørn og småbørn

- Ændringsforslag Fredag den 2. oktober, 12.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Mandag den 5. oktober, 19.00

96 À • Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 5. oktober, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Onsdag den 7. oktober, 19.00

95 À • Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 5. oktober, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Onsdag den 7. oktober, 19.00



17 17Frister

658.540/OJ 658.540/OJ

94 À • Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

- Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144) Mandag den 5. oktober, 20.00

- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 13.00

- Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens
artikel 144)

Onsdag den 7. oktober, 14.00

- Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Onsdag den 7. oktober, 19.00

78 6 • Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste
forbindelse under Den Engelske Kanal  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00

79 6 • Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00

80 6 • Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer  -

- (eventuelt) Ændringsforslag; forkastelse Tirsdag den 6. oktober, 13.00

- (eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemning Tirsdag den 6. oktober, 18.00
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