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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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Innehåll
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Måndagen den 8 mars 2021 1

17.00 - 22.30 Debatter 1

Högtidlighållande av internationella kvinnodagen 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna  - Betänkande: Yannick Jadot
(A9-0019/2021) 1

Administrativt samarbete i fråga om beskattning  - Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021) 1

Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet  - Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021) 1

Genomförande av förordningen om byggprodukter  - Betänkande: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 1

Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 1

18.30 - 19.45 Omröstning 2

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

Slutna omröstningar 2

Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet  - Betänkande: Angel Dzhambazki
(A9-0020/2021) 2

Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet  - Betänkande: Angel Dzhambazki
(A9-0021/2021) 2

Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet  - Betänkande: Angel Dzhambazki
(A9-0022/2021) 2

Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet  - Betänkande: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) 2

Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet  - Betänkande: Manon Aubry (A9-0024/2021) 2

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

Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket  - Betänkande: 2

Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter
av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket  - Betänkande: 3

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

***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI – InvestEU-programmet 3

Tisdagen den 9 mars 2021 4

09.00  Tillkännagivande av resultat 4

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat) 4

InvestEU-programmet  - Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)  -
Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 4

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången 4

Omröstningar om preliminära överenskommelser 4

InvestEU-programmet  - Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)  -
Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 4

Omröstning om ändringsförslag 5

En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna 5

Administrativt samarbete i fråga om beskattning 5

Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 5



Innehåll
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Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 5

15.00 - 20.00 Debatter 5

Fiskerikontroll  - Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 5

Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019  - Betänkande: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 5

Hantering av covid-pandemins ekonomiska konsekvenser genom att fokusera på investeringar,
konkurrenskraft och kompetens - Uttalande av kommissionen 5

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

Syrienkonflikten - 10 år efter revolten - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 6

19.00  Tillkännagivande av resultat 6

Onsdagen den 10 mars 2021 7

09.00 - 13.00 Debatter 7

Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen 7

Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Markus Ferber
(A9-0036/2021) 7

Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för
hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 7

Handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter inför det det sociala
toppmötet i Porto i maj - Uttalanden av rådet och kommissionen 7

13.00 - 13.30 7

Konferensen om Europas framtid – undertecknande av gemensam förklaring 7

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången 8

Omröstning om ändringsförslag 8

Fiskerikontroll 8

Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019 8

Slutomröstning 8

En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna  - Betänkande: Yannick Jadot
(A9-0019/2021) 8

Administrativt samarbete i fråga om beskattning  - Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021) 8

Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet  - Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021) 8

Genomförande av förordningen om byggprodukter  - Betänkande: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 8

Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 8

15.00 - 20.00 Debatter 8

Regeringens försök att tysta de fria medierna i Polen, Ungern och Slovenien - Uttalanden av rådet och
kommissionen 8

Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer
 - Uttalanden av rådet och kommissionen 8

Barns rättigheter - Muntlig fråga 9

Reformering av EU:s politiska ram för att sätta stopp för skatteflykt i EU efter OpenLux-avslöjandena -
Uttalanden av rådet och kommissionen 9
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19.00  Tillkännagivande av resultat 9

19.55 - 21.10 Andra omröstningsomgången 9

Omröstning om ändringsförslag 9

Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 9

Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för
hållbar tillväxt 2021 9

Slutomröstning 9

Fiskerikontroll  - Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 9

Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket  - Betänkande: 9

Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter
av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket  - Betänkande: 9

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, inklusive dimoxistrobin 9

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade  bomullen GHB614 × T304-40
× GHB119 10

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den genetiskt modifierade majsen MZIR098 (SYN-
ØØØ98-3) 10

Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019  - Betänkande: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 10

Torsdagen den 11 mars 2021 11

09.00  Tillkännagivande av resultat 11

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat) 11

Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen
- Uttalande av kommissionen 11

Respekt för partnerskapsprincipen i utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna för
återhämtning och resiliens och säkerställande av god förvaltning i samband med utgifterna - Uttalande av
kommissionen 11

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 144 i arbetsordningen) 11

Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca
Attanasio och hans följe 11

Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare 11

Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja 11

09.45 - 11.00 Första omröstningsomgången 12

Omröstning om ändringsförslag 12

Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca
Attanasio och hans följe 12

Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare 12

Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja 12

Syrienkonflikten - 10 år efter revolten 12

Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer 12

Barns rättigheter 12

Slutomröstning 12

Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Markus Ferber
(A9-0036/2021) 12

Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för
hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 12
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13.00  Tillkännagivande av resultat 12

13.45 - 15.00 Andra omröstningsomgången 13

Slutomröstning 13

Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca
Attanasio och hans följe - Resolutionsförslag 13

Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare -
Resolutionsförslag 13

Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja - Resolutionsförslag 13

Syrienkonflikten - 10 år efter revolten - Resolutionsförslag 13

Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer
 - Resolutionsförslag 13

Barns rättigheter - Resolutionsförslag 13

14.30 - 16.30 Debatter 13

En långsiktig vision för landsbygdsområden - Muntlig fråga 13

Utvärdering av förordningen om geoblockering - Muntlig fråga 13

EU:s åtaganden för Afghanistan vid Genèvekonferensen 2020 - Muntlig fråga 14

16.30  Tillkännagivande av resultat 14

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 16

Tidsfrister 18



Måndagen den 8 mars 2021

 

 

17.00 - 22.30     Debatter
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17.00 - 22.30 Debatter

18.30 - 19.45 Omröstning

56 • Högtidlighållande av internationella kvinnodagen

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

37 À • En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Betänkande: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Betänkande om en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

[2020/2043(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

60 À« • Administrativt samarbete i fråga om beskattning

Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om
administrativt samarbete i fråga om beskattning

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

28 À • Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga
aktsamhet och ansvarsskyldighet

[2020/2129(INL)]

Utskottet för rättsliga frågor

23 • Genomförande av förordningen om byggprodukter

Betänkande: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (förordningen om byggprodukter)

[2020/2028(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

55 À • Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Betänkande om genomförandet av rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän
ram för likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

[2020/2086(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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54 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

84 • Slutna omröstningar

Immunitetsärenden

77 - Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet

[2020/2024(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

73 - Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet

[2020/2025(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

76 - Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

[2020/2031(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

74 - Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet

Betänkande: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet

[2020/2054(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

75 - Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet

Betänkande: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Betänkande om begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet

[2020/2050(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

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

49 6 «««I - Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket

Betänkande:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
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50 6 «««I - Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande
av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket

Betänkande:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

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

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI – InvestEU-programmet



Tisdagen den 9 mars 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 - 20.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

27 À«««I • InvestEU-programmet

Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
InvestEU-programmet

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Omröstning: 13/11/2020)

41 À«««I • Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027
(programmet EU för hälsa)

Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om
upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 12/11/2020, omröstning: 13/11/2020)

95 • Omröstningar om preliminära överenskommelser

27 À«««I - InvestEU-programmet

Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Omröstning: 13/11/2020)

41 À«««I - Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)

Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 12/11/2020, omröstning: 13/11/2020)



 

15.00 - 20.00     Debatter
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96 • Omröstning om ändringsförslag

97 • En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Betänkande: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

98 • Administrativt samarbete i fråga om beskattning

Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

99 • Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor

123 • Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

29 À«««I • Fiskerikontroll

Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr
768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/1139 vad gäller fiskerikontroll

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Fiskeriutskottet

33 À • Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019

Betänkande: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019

[2020/2125(INI)]

Utskottet för framställningar

I närvaro av Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly

86 • Hantering av covid-pandemins ekonomiska konsekvenser genom att fokusera på
investeringar, konkurrenskraft och kompetens

Uttalande av kommissionen

[2021/2580(RSP)]

80 • Det aktuella politiska läget i Georgien

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

[2021/2575(RSP)]



 

19.00      Tillkännagivande av resultat

6 6Tisdagen den 9 mars 2021

689.224/OJ 689.224/OJ

79 À • Syrienkonflikten - 10 år efter revolten

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

[2021/2576(RSP)]



Onsdagen den 10 mars 2021

 

 

09.00 - 13.00     Debatter
 
Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen

 
Slut på den gemensamma debatten

 

13.00 - 13.30     
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09.00 - 13.00 Debatter

13.00 - 13.30 Debatter

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 20.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

19.55 - 21.10 Andra omröstningsomgången

64 À • Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

[2021/2004(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

36 À • Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala
aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021

[2020/2244(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

87 • Handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter
inför det det sociala toppmötet i Porto i maj

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2581(RSP)]

124 • Konferensen om Europas framtid – undertecknande av gemensam förklaring



13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången

 

15.00 - 20.00     Debatter

8 8Onsdagen den 10 mars 2021
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92 • Omröstning om ändringsförslag

105 • Fiskerikontroll

Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Fiskeriutskottet

101 • Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019

Betänkande: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Utskottet för framställningar

111 • Slutomröstning

37 À - En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Betänkande: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

60 À« - Administrativt samarbete i fråga om beskattning

Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

28 À - Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Utskottet för rättsliga frågor

23 - Genomförande av förordningen om byggprodukter

Betänkande: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

55 À - Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

67 • Regeringens försök att tysta de fria medierna i Polen, Ungern och Slovenien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2560(RSP)]

65 À • Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2557(RSP)]



 

19.00      Tillkännagivande av resultat

 

19.55 - 21.10     Andra omröstningsomgången
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58 À • Barns rättigheter

Muntlig fråga

[2021/2523(RSP)]

66 • Reformering av EU:s politiska ram för att sätta stopp för skatteflykt i EU efter
OpenLux-avslöjandena

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2558(RSP)]

112 • Omröstning om ändringsförslag

106 • Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

107 • Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga
strategin för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

115 • Slutomröstning

29 À«««I - Fiskerikontroll

Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Fiskeriutskottet

49 6 «««I - Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket

Betänkande:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

50 6 «««I - Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande
av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket

Betänkande:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

69 À - Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, inklusive dimoxistrobin

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]
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70 À - Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade  bomullen GHB614 ×
T304-40 × GHB119

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den genetiskt modifierade majsen MZIR098 (SYN-
ØØØ98-3)

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019

Betänkande: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Utskottet för framställningar



Torsdagen den 11 mars 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)
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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

88 À • Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade
villkorlighetsmekanismen

Uttalande av kommissionen

[2021/2582(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden mars II.

89 • Respekt för partnerskapsprincipen i utarbetandet och genomförandet av de
nationella planerna för återhämtning och resiliens och säkerställande av god
förvaltning i samband med utgifterna

Uttalande av kommissionen

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på
Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och
människorättsförsvarare

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09.45 - 11.00     Första omröstningsomgången

 

13.00      Tillkännagivande av resultat
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116 • Omröstning om ändringsförslag

118 • Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör
Luca Attanasio och hans följe

Resolutionsförslag
[2021/2577(RSP)]

119 • Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och
människorättsförsvarare

Resolutionsförslag
[2021/2578(RSP)]

120 • Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja

Resolutionsförslag
[2021/2579(RSP)]

121 • Syrienkonflikten - 10 år efter revolten

Resolutionsförslag
[2021/2576(RSP)]

113 • Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer

Resolutionsförslag
[2021/2557(RSP)]

114 • Barns rättigheter

Resolutionsförslag
[2021/2523(RSP)]

122 • Slutomröstning

64 À - Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

36 À - Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga
strategin för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



13.45 - 15.00     Andra omröstningsomgången

 

14.30 - 16.30     Debatter
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117 • Slutomröstning

83 À - Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör
Luca Attanasio och hans följe

Resolutionsförslag

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och
människorättsförsvarare

Resolutionsförslag

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja

Resolutionsförslag

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Syrienkonflikten - 10 år efter revolten

Resolutionsförslag

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer

Resolutionsförslag

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Barns rättigheter

Resolutionsförslag

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • En långsiktig vision för landsbygdsområden

Muntlig fråga

[2021/2549(RSP)]

78 • Utvärdering av förordningen om geoblockering

Muntlig fråga

[2021/2546(RSP)]



 

16.30      Tillkännagivande av resultat
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61 • EU:s åtaganden för Afghanistan vid Genèvekonferensen 2020

Muntlig fråga

[2020/2916(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

15 15
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 8 mars 2021

 

17.00 - 22.30

 

 

Tisdagen den 9 mars 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

 

Onsdagen den 10 mars 2021

 

09.00 - 13.00

 

16 16Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

689.224/OJ 689.224/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (10 x 1') :10'

Ledamöter :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Ledamöter :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

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

:20'

Ombudsmannen :10'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

Ledamöter :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Ledamöter :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'



15.00 - 20.00

 

 

Torsdagen den 11 mars 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

17 17Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

689.224/OJ 689.224/OJ

Rådet (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

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

Ledamöter :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Frågeställare (utskott) (3 x 5') :15'

Ledamöter :60'

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 8 mars 2021

 

 

Tisdagen den 9 mars 2021

 

18 18Tidsfrister

689.224/OJ 689.224/OJ

37 À • En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna  - Betänkande: Yannick Jadot
(A9-0019/2021)

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

Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Torsdagen den 4 mars kl. 12.00

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

60 À • Administrativt samarbete i fråga om beskattning  - Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

28 À • Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet  - Betänkande: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

55 À • Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning  - Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

Fredagen den 5 mars kl. 12.00

49 6 • Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket  - Betänkande:

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

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

50 6 • Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av
sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket  - Betänkande:

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

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

27 À • InvestEU-programmet  - Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

41 À • Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)  -
Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

29 À • Fiskerikontroll  - Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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



 

Onsdagen den 10 mars 2021
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33 À • Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019  - Betänkande: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

79 À • Syrienkonflikten - 10 år efter revolten - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 8 mars kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 10 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 10 mars kl. 14.00

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

64 À • Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Markus Ferber
(A9-0036/2021)

- Ändringsförslag Måndagen den 8 mars kl. 19.00

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

36 À • Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin
för hållbar tillväxt 2021  - Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

65 À • Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer
 - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

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

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

58 À • Barns rättigheter - Muntlig fråga

- Resolutionsförslag Onsdagen den 3 mars kl. 13.00

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

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

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

49 6 • Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket  - Betänkande:

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

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

50 6 • Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av
sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket  - Betänkande:

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

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

69 À • Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, inklusive dimoxistrobin

- Ändringsförslag Fredagen den 5 mars kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 8 mars kl. 12.00



 

Torsdagen den 11 mars 2021
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70 À • Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade  bomullen GHB614 × T304-
40 × GHB119

- Ändringsförslag Fredagen den 5 mars kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 8 mars kl. 12.00

71 À • Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den genetiskt modifierade majsen MZIR098 (SYN-
ØØØ98-3)

- Ändringsförslag Fredagen den 5 mars kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Måndagen den 8 mars kl. 12.00

88 À • Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade
villkorlighetsmekanismen - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 17 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 22 mars kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 23 mars kl. 16.00

83 À • Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca
Attanasio och hans följe

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

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

Onsdagen den 10 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 mars kl. 14.00

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

82 À • Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare

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

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

Onsdagen den 10 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 mars kl. 14.00

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

81 À • Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja

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

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

Onsdagen den 10 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 10 mars kl. 14.00

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


	Måndagen den 8 mars 2021
	17.00 - 22.30     Debatter
	18.30 - 19.45     Omröstning

	Tisdagen den 9 mars 2021
	09.00      Tillkännagivande av resultat
	09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)
	13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
	15.00 - 20.00     Debatter
	19.00      Tillkännagivande av resultat

	Onsdagen den 10 mars 2021
	09.00 - 13.00     Debatter
	Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen

	13.00 - 13.30     
	13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
	15.00 - 20.00     Debatter
	19.00      Tillkännagivande av resultat
	19.55 - 21.10     Andra omröstningsomgången

	Torsdagen den 11 mars 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
	13.00      Tillkännagivande av resultat
	13.45 - 15.00     Andra omröstningsomgången
	14.30 - 16.30     Debatter
	16.30      Tillkännagivande av resultat

	Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)
	Måndagen den 8 mars 2021
	17.00 - 22.30

	Tisdagen den 9 mars 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00

	Onsdagen den 10 mars 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00

	Torsdagen den 11 mars 2021
	09.00 - 13.00
	14.30 - 16.30


	Tidsfrister
	Måndagen den 8 mars 2021
	Tisdagen den 9 mars 2021
	Onsdagen den 10 mars 2021
	Torsdagen den 11 mars 2021

	Innehåll
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


