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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



Innehåll

Innehåll
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Måndagen den 5 oktober 2020 1

17.00 - 22.30 Debatt 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter  - Betänkande:
Michal Šimečka (A9-0170/2020) 1

Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU -
Uttalanden av rådet och kommissionen 1

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien - Uttalanden av rådet och kommissionen 1

Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten – budgetåret 2021 1

Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed
sammanhängande åtgärder - Uttalanden av rådet och kommissionen 1

En förstärkt ungdomsgaranti - Muntliga frågor (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20) 1

19.15 - 20.30 Omröstning 2

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på
antalet ändringsförslag. 2

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) 2

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska
kanalen  - 2

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen
- 2

Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum  - 2

Samlade omröstningar 2

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för
tillbakadragande  - Betänkande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom  - Betänkande:
Younous Omarjee (A9-0156/2020) 2

AIEM-skatten på Kanarieöarna  - Betänkande: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 3

Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena  - Betänkande: Younous
Omarjee (A9-0159/2020) 3

Förslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomster (egna medel)  - Betänkande: Monika
Hohlmeier (A9-0163/2020) 3

Tisdagen den 6 oktober 2020 4

09.00  Meddelande av resultat 4

09.15 - 13.00 Debatt 4

Gemensam debatt - Europeiska rådets möten den 1-2 oktober och den 15-16 oktober 2020 4

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 1-2 oktober 2020 - Uttalanden av Europeiska rådet
och kommissionen 4

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020 - Uttalanden av rådet och
kommissionen 4

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4
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10.30 - 11.45 Första omröstningsomgången 4

Omröstning om ändringsförslag 4

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och
grundläggande rättigheter 4

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken - årsrapport
2018 4

14.15  Meddelande av resultat 5

15.00 - 17.00 Debatt 5

Europeisk klimatlag  - Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17.45 - 19.00 Andra omröstningsomgången 5

Omröstning om ändringsförslag 5

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europeisk klimatlag 5

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av
stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina 5

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europeiska skogsstrategin - vägen framåt 5

Onsdagen den 7 oktober 2020 6

09.00  Meddelande av resultat 6

09.15 - 13.00 Debatt 6

Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach -
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik 6

EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 6

Situationen i Iran - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik 6

10.30 - 11.45 Första omröstningsomgången 6

Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande,
Valdis Dombrovskis 6

Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness  - 6

Slutomröstning 6

Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter  - Betänkande:
Michal Šimečka (A9-0170/2020) 6

Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018  - Betänkande: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020) 7

Omröstning om ändringsförslag 7

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europeisk klimatlag 7

14.15 7

Meddelande av resultat 7

15.00 - 17.00 Debatt 7

De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen - Uttalanden av rådet och kommissionen 7

Gemensam debatt - Finansiella tjänster 7

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader  - Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 7



Innehåll

658.540/OJ 658.540/OJ

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för
små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta  -
Betänkande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 7

17.15 - 18.30 Andra omröstningsomgången 8

Slutomröstning 8

Europeisk klimatlag  - Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i
Ukraina  - Betänkande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020) 8

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171) 8

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn
och småbarn 8

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 8

Omröstning om ändringsförslag 8

(TRAN) - Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under
Engelska kanalen 8

(TRAN) - Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende
Engelska kanalen 8

Resolutionsförslag - Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien 8

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitala finanser: reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader 8

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre
tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för
icke-professionella investerare att delta 8

Torsdagen den 8 oktober 2020 9

08.30 9

Meddelande av resultat 9

08.45 - 13.00 Debatter 9

Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna - Uttalande av kommissionen 9

Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård - Uttalande av kommissionen 9

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 144 i arbetsordningen) 9

Eritrea, fallet Dawit Isaak 9

Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua 9

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien 9

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången 10

Omröstning om ändringsförslag 10

Resolutionsförslag - Eritrea, fallet Dawitt Isaak 10

Resolutionsförslag - Lagen om "utländska agenter" i Nicaragua 10

Resolutionsförslag - Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien 10

Resolutionsförslag - En förstärkt ungdomsgaranti 10

12.30 10

Meddelande av resultat 10

13.00 - 14.15 Andra omröstningsomgången 10

Slutomröstning 10

Eritrea, fallet Dawit Isaak - Resolutionsförslag 10

Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua - Resolutionsförslag 10

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien - Resolutionsförslag 10
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Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska
kanalen  - 10

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen
- 10

Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum  - 11

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien - Resolutionsförslag 11

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader  - Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 11

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för
små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta  - Betänkande:
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 11

En förstärkt ungdomsgaranti - Resolutionsförslag 11

16.30 11

Meddelande av resultat 11

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 13

Tidsfrister 15



Måndagen den 5 oktober 2020

 

 

17.00 - 22.30     Debatt

1 1Måndagen den 5 oktober 2020
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17.00 - 22.30 Debatt

19.15 - 20.30 Omröstning

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

39 À • Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande
rättigheter

Betänkande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och
grundläggande rättigheter

[2020/2072(INL)]

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

71 • Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next
Generation EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2797(RSP)]

60 À • Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2793(RSP)]

35 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten –
budgetåret 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om
direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter
i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2808(RSP)]

88 À • En förstärkt ungdomsgaranti

Muntliga frågor

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)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
En förstärkt ungdomsgaranti

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)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
En förstärkt ungdomsgaranti

[2020/2764(RSP)]



19.15 - 20.30     Omröstning
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86 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

85 • Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

78 6 «««I - Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under
Engelska kanalen

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

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

79 6 «««I - Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska
kanalen

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

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

80 6 «««I - Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

105 • Samlade omröstningar

54 «««I - Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för
tillbakadragande

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande

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

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

55 « - Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa
indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och
Réunion

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

Utskottet för regional utveckling
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56 « - AIEM-skatten på Kanarieöarna

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna

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

Utskottet för regional utveckling

57 « - Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om
sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

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

Utskottet för regional utveckling

58 - Förslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomster (egna medel)

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2020 för
budgetåret 2020 – uppdatering av inkomster (egna medel)

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

Budgetutskottet



Tisdagen den 6 oktober 2020

 

 

09.00      Meddelande av resultat

 

09.15 - 13.00     Debatt
 
Gemensam debatt - Europeiska rådets möten den 1-2 oktober och den 15-16 oktober

2020

 
Slut på den gemensamma debatten

 

10.30 - 11.45     Första omröstningsomgången
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09.00 Meddelande av resultat

09.15 - 13.00 Debatt

10.30 - 11.45 Första omröstningsomgången

14.15 Meddelande av resultat

15.00 - 17.00 Debatt

17.45 - 19.00 Andra omröstningsomgången

52 • Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 1-2 oktober 2020

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2020/2787(RSP)]

53 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2788(RSP)]

19 À • Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

[2019/2157(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

99 • Omröstning om ändringsförslag

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet
och grundläggande rättigheter

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken -
årsrapport 2018



14.15      Meddelande av resultat

 

15.00 - 17.00     Debatt

 

17.45 - 19.00     Andra omröstningsomgången
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44 À«««I • Europeisk klimatlag

Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

100 • Omröstning om ändringsförslag

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europeisk klimatlag

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av
stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europeiska skogsstrategin - vägen framåt



Onsdagen den 7 oktober 2020

 

 

09.00      Meddelande av resultat

 

09.15 - 13.00     Debatt

 

10.30 - 11.45     Första omröstningsomgången
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09.00 Meddelande av resultat

09.15 - 13.00 Debatt

10.30 - 11.45 Första omröstningsomgången

14.15 Meddelande av resultat

15.00 - 17.00 Debatt

17.15 - 18.30 Andra omröstningsomgången

91 • Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om
Nagorno-Karabach

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

[2020/2809(RSP)]

90 • EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Situationen i Iran

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice
ordförande, Valdis Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness

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

101 • Slutomröstning

39 À - Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

Betänkande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

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



 

14.15 

 

15.00 - 17.00     Debatt

 
Gemensam debatt - Finansiella tjänster

 
Slut på den gemensamma debatten
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18 À - Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

Betänkande: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

[2019/2197(INI)]

Utskottet för internationell handel

129 • Omröstning om ändringsförslag

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europeisk klimatlag

131 • Meddelande av resultat

50 • De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och
tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya
risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader

[2020/2034(INL)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

48 À • Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till
kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och
större möjligheter för icke-professionella investerare att delta

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

Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till
kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större
möjligheter för icke-professionella investerare att delta

[2020/2036(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



17.15 - 18.30     Andra omröstningsomgången
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106 • Slutomröstning

44 À«««I - Europeisk klimatlag

Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

97 À«««I - Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som
produceras i Ukraina

Betänkande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG
vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som
produceras i Ukraina

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

83 À - Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för
spädbarn och småbarn

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

102 • Omröstning om ändringsförslag

114 • (TRAN) - Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen
under Engelska kanalen

115 • (TRAN) - Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal
avseende Engelska kanalen

117 • Resolutionsförslag - Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitala finanser: reglerings- och tillsynsutmaningar när det
gäller finansiella tjänster, institut och marknader

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen:
bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större
möjligheter för icke-professionella investerare att delta



Torsdagen den 8 oktober 2020

 

 

08.30 

 

08.45 - 13.00     Debatter

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

9 9Torsdagen den 8 oktober 2020
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08.30 Meddelande av resultat

08.45 - 13.00 Debatter

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången

12.30 Meddelande av resultat

13.00 - 14.15 Andra omröstningsomgången

16.30 Meddelande av resultat

132 • Meddelande av resultat

92 • Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna

Uttalande av kommissionen

[2020/2812(RSP)]

63 • Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård

Uttalande av kommissionen

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, fallet Dawit Isaak

RC B9-0312/2020, 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 • Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua

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

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

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

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Första omröstningsomgången

 

12.30 

 

13.00 - 14.15     Andra omröstningsomgången
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103 • Omröstning om ändringsförslag

120 • Resolutionsförslag - Eritrea, fallet Dawitt Isaak

121 • Resolutionsförslag - Lagen om "utländska agenter" i Nicaragua

122 • Resolutionsförslag - Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

123 • Resolutionsförslag - En förstärkt ungdomsgaranti

133 • Meddelande av resultat

124 • Slutomröstning

96 À - Eritrea, fallet Dawit Isaak

Resolutionsförslag

RC B9-0312/2020, 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 - Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua

Resolutionsförslag

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

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

Resolutionsförslag

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

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under
Engelska kanalen

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

Utskottet för transport och turism

79 6 «««I - Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska
kanalen

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

Utskottet för transport och turism



 

16.30 

11 11Torsdagen den 8 oktober 2020
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80 6 «««I - Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

60 À - Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Resolutionsförslag

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

48 À - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering,
särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att
delta

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

[2020/2036(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

88 À - En förstärkt ungdomsgaranti

Resolutionsförslag

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]

134 • Meddelande av resultat



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

12 12
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 5 oktober 2020

 

17.00 - 22.30

 

 

Tisdagen den 6 oktober 2020

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 17.00

 

13 13Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

658.540/OJ 658.540/OJ

Rådet (inklusive repliker) :45'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande av budgeten :6'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :3'

Ledamöter :120'

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

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Ledamöter :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 (inklusive repliker) :5'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Ledamöter :75'

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



Onsdagen den 7 oktober 2020

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 17.00

 

 

Torsdagen den 8 oktober 2020

 

08.45 - 13.00

 

14 14Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

658.540/OJ 658.540/OJ

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

:30'

Ledamöter :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 (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (2 x 6') :12'

Ledamöter :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 (inklusive repliker) :35'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'

Ledamöter :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'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 5 oktober 2020

 

 

Tisdagen den 6 oktober 2020

 

15 15Tidsfrister

658.540/OJ 658.540/OJ

39 À • Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter  -
Betänkande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

60 À • Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 5 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 5 oktober kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 12.00

88 À • En förstärkt ungdomsgaranti - Muntliga frågor (O-000058/2020 - B9-0018/20)  (O-000059/2020 -
B9-0019/20)

- Resolutionsförslag Måndagen den 5 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 6 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 6 oktober kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 7 oktober kl. 10.00

78 6 • Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska
kanalen  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00

79 6 • Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska
kanalen  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00

80 6 • Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00

19 À • Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa
förslag till resolution

Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Torsdagen den 1 oktober kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

44 À • Europeisk klimatlag  - Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 5 oktober kl. 12.00



Onsdagen den 7 oktober 2020

 

 

Torsdagen den 8 oktober 2020

 

16 16Tidsfrister

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À • Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018  - Betänkande: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

49 À • Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller
finansiella tjänster, institut och marknader  - Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

48 À • Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt
för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta  -
Betänkande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa
förslag till resolution

Onsdagen den 30 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

97 À • Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som
produceras i Ukraina  - Betänkande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 5 oktober kl. 19.00

83 À • Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171)

- Ändringsförslag Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 5 oktober kl. 19.00

82 À • Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för
spädbarn och småbarn

- Ändringsförslag Fredagen den 2 oktober kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 5 oktober kl. 19.00

96 À • Eritrea, fallet Dawit Isaak

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 5 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 7 oktober kl. 19.00

95 À • Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 5 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 7 oktober kl. 19.00



17 17Tidsfrister

658.540/OJ 658.540/OJ

94 À • Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 5 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 7 oktober kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 7 oktober kl. 19.00

78 6 • Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska
kanalen  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00

79 6 • Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska
kanalen  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00

80 6 • Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum  -

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00
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