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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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17.00 - 22.30 Debatter 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020  - Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021) 1

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin  - Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021) 1

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel  - Betänkande: Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 1

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft - Muntlig
fråga 1

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande  - Betänkande: Özlem Demirel
(A9-0006/2021) 1

Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott - Muntlig fråga 1

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden: 2
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(A9-0005/2021) 2

Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018  - Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021) 2

18.30 - 19.45 Omröstning 2

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

Slutna omröstningar 2

Immunitet 2

Begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet  - Betänkande: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) 2

Utnämning 2

Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd  - Betänkande: Irene Tinagli
(A9-0007/2021) 2

En enda omröstning 2

Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)  - Betänkande: Magdalena Adamowicz
(A9-0010/2021) 2

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) 3

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader  - Betänkande: 3

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)  - Betänkande: 3

Begäran om omröstning om ändringsförslag i stället för om en preliminär överenskommelse (artikel 59.3 i
arbetsordningen) 3

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Inrättande av
en facilitet för återhämtning och resiliens 3

Tisdagen den 9 februari 2021 4

08.30  Tillkännagivande av resultat 4

08.30 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat) 4

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried
Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 4

De facto-förbudet mot aborter i Polen - Uttalanden av rådet och kommissionen 4
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13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången 4

Omröstning om ändringsförslag 4
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Besök av vice ordföranden/unionens höga representant i Ryssland mot bakgrund av den senaste tidens
ingripanden mot demonstranter och oppositionen - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 5

Det humanitära och politiska läget i Jemen - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 5

Situationen i Myanmar - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik 5

EU:s associeringsavtal med Ukraina  - Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020) 5

19.00  Tillkännagivande av resultat 5

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången 5

Omröstning om preliminär överenskommelse 5

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried
Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 5

Slutomröstning 6

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020  - Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021) 6

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin  - Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021) 6

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel  - Betänkande: Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 6
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Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018  - Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021) 6
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Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott - Resolutionsförslag 6

Onsdagen den 10 februari 2021 7

09.00  Tillkännagivande av resultat 7

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat) 7

Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 - Uttalanden av rådet och kommissionen 7

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången 7

Omröstning om ändringsförslag 7

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader 7
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EU:s associeringsavtal med Ukraina 7

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft 7
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15.00 - 19.30 Debatter 8

Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter - Uttalanden av rådet
och kommissionen 8
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20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången 8

Omröstningar om preliminära överenskommelser 8
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Torsdagen den 11 februari 2021 10

09.00  Tillkännagivande av resultat 10

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat) 10

Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) - Muntlig fråga 10
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Det humanitära och politiska läget i Jemen 10

Situationen i Myanmar 10

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina 11

Människorättssituationen i Kazakstan 11

Den politiska situationen i Uganda 11

13.00  Tillkännagivande av resultat 11
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Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) - Resolutionsförslag 11

Det humanitära och politiska läget i Jemen - Resolutionsförslag 11

Situationen i Myanmar - Resolutionsförslag 11

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina - Resolutionsförslag 11

Människorättssituationen i Kazakstan - Resolutionsförslag 11
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17.00 - 22.30 Debatter

18.30 - 19.45 Omröstning

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

27 À • Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport 2020

[2020/2123(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

I närvaro av Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande

19 À • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Betänkande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

[2020/2077(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

29 À • Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och
bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer

[2020/2029(INI)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

43 À • Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och
motståndskraft

Muntlig fråga

[2020/2818(RSP)]

18 À • Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Betänkande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland
förvärvsarbetande

[2019/2188(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

83 À • Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Muntlig fråga

[2020/2864(RSP)]



Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:

 

18.30 - 19.45     Omröstning

2 2Måndagen den 8 februari 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

54 À • Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Betänkande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Betänkande om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att
bevilja och återkalla internationellt skydd

[2020/2047(INI)]

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

28 À • Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i
arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018

[2019/2198(INI)]

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

Artikel 122.7 i arbetsordningen

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

102 • Slutna omröstningar

133 • Immunitet

95 - Begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet

Betänkande: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet

[2019/2150(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

134 • Utnämning

81 - Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska
centralbankens tillsynsnämnd

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

96 • En enda omröstning

55 «««I - Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

Betänkande: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av
vapen (kodifiering)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor
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73 • Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

63 6 «««I - Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Betänkande:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

64 6 «««I - Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

Betänkande:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

103 • Begäran om omröstning om ändringsförslag i stället för om en preliminär överenskommelse (artikel
59.3 i arbetsordningen)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
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13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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08.30 Tillkännagivande av resultat

08.30 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 19.30 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

45 À«««I • Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
en facilitet för återhämtning och resiliens

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

88 • De facto-förbudet mot aborter i Polen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2537(RSP)]

100 • Omröstning om ändringsförslag

105 • Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

101 • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

107 • Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Betänkande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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135 • Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

109 • Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Betänkande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

110 • Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Resolutionsförslag
[2020/2864(RSP)]

89 • Besök av vice ordföranden/unionens höga representant i Ryssland mot bakgrund av
den senaste tidens ingripanden mot demonstranter och oppositionen

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Det humanitära och politiska läget i Jemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situationen i Myanmar

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

[2019/2202(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

111 • Omröstning om preliminär överenskommelse

45 À«««I - Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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94 • Slutomröstning

27 À - Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À - Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

29 À - Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

54 À - Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Betänkande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

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

28 À - Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

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

Artikel 122.7 i arbetsordningen

18 À - Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Betänkande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

83 À - Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Resolutionsförslag

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]



Onsdagen den 10 februari 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 19.30 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

92 • Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2541(RSP)]

112 • Omröstning om ändringsförslag

113 • Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Betänkande:
[2020/0358(COD)]
Utskottet för transport och turism

114 • Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

Betänkande:
[2021/0012(COD)]
Utskottet för transport och turism

115 • EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor

116 • Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Resolutionsförslag
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Debatter

 
Gemensam debatt - Återhämtningspaketet för kapitalmarknaderna: Mifid och EU-

återhämtningsprospektet

 
Slut på den gemensamma debatten

 

19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.00 - 21.15     Andra omröstningsomgången
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68 • Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande
rättigheter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Marknader för finansiella instrument

Betänkande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och
positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Debatt: 23/11/2020, omröstning: 25/11/2020)

53 À«««I • EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella
mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade
justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-
pandemin

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

60 À • Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter
Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2509(RSP)]

117 • Omröstningar om preliminära överenskommelser

52 À«««I - Marknader för finansiella instrument

Betänkande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Debatt: 23/11/2020, omröstning: 25/11/2020)
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53 À«««I - EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja
återhämtningen efter covid-19-pandemin

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

118 • Slutomröstning

63 6 «««I - Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Betänkande:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

64 6 «««I - Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

Betänkande:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

31 À - EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

43 À - Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Resolutionsförslag

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Omröstning om ändringsförslag

120 • Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och
handlingsplanen från Peking

Resolutionsförslag
[2021/2509(RSP)]



Torsdagen den 11 februari 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

09.45 - 11.00     Första omröstningsomgången
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

09.45 - 11.00 Första omröstningsomgången

13.00 Tillkännagivande av resultat

13.45 - 15.00 Andra omröstningsomgången

14.30 - 16.30 Debatter

16.30 Tillkännagivande av resultat

61 À • Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)

Muntlig fråga

[2021/2511(RSP)]

97 À • Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Människorättssituationen i Kazakstan

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Den politiska situationen i Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Omröstning om ändringsförslag

124 • Det humanitära och politiska läget i Jemen

Resolutionsförslag
[2021/2539(RSP)]

125 • Situationen i Myanmar

Resolutionsförslag
[2021/2540(RSP)]



 

13.00      Tillkännagivande av resultat

 

13.45 - 15.00     Andra omröstningsomgången
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126 • Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

Resolutionsförslag
[2021/2543(RSP)]

127 • Människorättssituationen i Kazakstan

Resolutionsförslag
[2021/2544(RSP)]

128 • Den politiska situationen i Uganda

Resolutionsförslag
[2021/2545(RSP)]

129 • Slutomröstning

61 À - Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)

Resolutionsförslag

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Det humanitära och politiska läget i Jemen

Resolutionsförslag

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situationen i Myanmar

Resolutionsförslag

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

Resolutionsförslag

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Människorättssituationen i Kazakstan

Resolutionsförslag

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Den politiska situationen i Uganda

Resolutionsförslag

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Debatter

 

16.30      Tillkännagivande av resultat
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60 À - Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och
handlingsplanen från Peking

Resolutionsförslag

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Godkännande och distribution av genomskinliga munskydd

Uttalande av kommissionen

[2021/2519(RSP)]

93 • Den humanitära situationen i Etiopien

Uttalande av kommissionen

[2021/2542(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 8 februari 2021

 

17.00 - 22.30

 

 

Tisdagen den 9 februari 2021

 

08.30 - 13.00

 

15.00 - 19.30
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Europeiska centralbankens ordförande (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Föredragande (artikel 160 i arbetsordningen) (2 x 4') :8'

Ledamöter :120' 30

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

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Ledamöter :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

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

:30'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Ledamöter :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'



Onsdagen den 10 februari 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 19.30

 

 

Torsdagen den 11 februari 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30
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Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :164' 30

PPE : 41' 30, S&D : 32' 30, Renew : 22' 30, ID : 18', Verts/ALE : 17' 30, ECR : 15', The Left : 10', NI : 7' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

Ledamöter :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Frågeställare (utskott) :5'

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

Ledamöter :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ledamöter :75'

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 8 februari 2021
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27 À • Europeiska centralbanken - årsrapport 2020  - Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

19 À • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin  - Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

29 À • Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel  - Betänkande: Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

43 À • Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft -
Muntlig fråga

- Resolutionsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslag Måndagen den 8 februari kl. 19.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 16.00

18 À • Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande  - Betänkande: Özlem
Demirel (A9-0006/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

83 À • Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott - Muntlig fråga

- Resolutionsförslag Torsdagen den 4 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslag Måndagen den 8 februari kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 8 februari kl. 19.00

54 À • Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden  - Betänkande: Erik Marquardt
(A9-0005/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

28 À • Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018  - Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

63 6 • Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader  - Betänkande:

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 9 februari kl. 12.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 19.00



 

Tisdagen den 9 februari 2021

 

 

Onsdagen den 10 februari 2021

 

17 17Tidsfrister

679.108/OJ 679.108/OJ

64 6 • Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)  - Betänkande:

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 9 februari kl. 12.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 19.00

45 À • Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial,
Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

90 À • Det humanitära och politiska läget i Jemen - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 8 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 9 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 9 februari kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 10 februari kl. 16.00

91 À • Situationen i Myanmar - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 8 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 9 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 9 februari kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 10 februari kl. 16.00

31 À • EU:s associeringsavtal med Ukraina  - Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

52 À • Marknader för finansiella instrument  - Betänkande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

53 À • EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja
återhämtningen efter covid-19-pandemin  - Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 5 februari kl. 12.00

60 À • Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och
handlingsplanen från Peking - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 8 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 8 februari kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 16.00



 

Torsdagen den 11 februari 2021
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63 6 • Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader  - Betänkande:

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 9 februari kl. 12.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 19.00

64 6 • Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)  - Betänkande:

- (eventuellt) Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 9 februari kl. 12.00

- (eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 19.00

61 À • Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) - Muntlig fråga

- Resolutionsförslag Onsdagen den 3 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslag Måndagen den 8 februari kl. 19.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 9 februari kl. 16.00

97 À • Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 8 februari kl. 20.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 10 februari kl. 19.00

98 À • Människorättssituationen i Kazakstan

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 8 februari kl. 20.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 10 februari kl. 19.00

99 À • Den politiska situationen i Uganda

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 8 februari kl. 20.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 februari kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 10 februari kl. 19.00
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